GROS HOESELT MEMORANDUM
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bezorgen wij u hierbij het memorandum van
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) in Hoeselt.
De GROS :
- informeert inwoners over mondiale thema’s zoals klimaat, migratie, eerlijke handel
- ondersteunt mondiale projecten, initiatieven en campagnes in de eigen gemeente
- steunt projecten in het Zuiden met subsidies of via een stedenband
- vergroot de kennis over ontwikkelingssamenwerking
- adviseert de gemeente
Afgelopen legislatuur was de GROS van Hoeselt op heel wat gebieden actief, zowel in Hoeselt als in
ontwikkelingslanden. We hielpen bij de organisatie van de wereldfeesten in 2015 en 2017;
organiseerden mee financiële inzamelacties van 11.11.11., Broederlijk Delen, Vredeseilanden, ….; startte
in Hoeselt een voedselteam op; maakten van Hoeselt een fairtradegemeente; organiseerden acties in de
week van de fairtrade. Ook gaf de gemeente Hoeselt op advies van de GROS sinds 2011 14
projectaanvragen van Hoeselaars financiële steun.
Als raad met nu 10 jaar ervaring vragen we u ook voor de volgende legislatuur vertrouwen in onze raad
en een krachtig lokaal mondiaal beleid.
Elke Vlaamse gemeente heeft in het gemeentedecreet de opdracht om op het lokale niveau bij te
dragen tot het welzijn van de burgers en tot duurzame ontwikkeling (= ontwikkeling die aansluit op de
behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften
te voorzien in gevaar te brengen)
Door de technologische evolutie en globalisering leven we meer dan ooit in een mondiale samenleving.
Omdat de gemeente het beleidsniveau is dat het dichtst staat bij de burger, zowel hier als in het Zuiden,
is dit het aangewezen niveau voor het uitvoeren van concrete acties.
In eerste instantie vragen wij u dat uw partij haar programma afstemt op de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Deze worden wereldwijd onderschreven en tonen wat de Verenigde Naties
wensen te realiseren tegen 2030. Waar de millenniumdoelstellingen zich nog focusten op de
ontwikkelingslanden, focussen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op heel de wereld. Ze worden
breed gedragen, zowel door het sociale middenveld, beleidsmakers, wetenschappers als de
bedrijfswereld. Concreet gaat het over de volgende 17 doelstellingen:

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water
7. Betaalbare en duurzame energie
8. Eerlijk werk en economische groei
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land
16. Vrede, veiligheid, sterke publieke diensten
17. Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken.
Deze doelstellingen kunnen en moeten in de lokale politiek geïmplementeerd worden. Gezien het lokaal
niveau dichtst bij de burger staat, vragen wij dat u ervoor zorgt dat ook toekomstige generaties over
heel de wereld welvarend kunnen zijn.
Meer info over het implementeren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de gemeente vindt
u op de website van de vvsg: http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/De-duurzameontwikkelingsdoelstellingen.aspx
Op de open vergadering van de Gros van 27/03/2018 is gebleken dat ondanks onze jaarlijkse stand op
de avondmarkt de GROS en het gemeentelijk beleid rond fairtrade/ontwikkelingssamenwerking toch
nog erg onbekend is bij de modale Hoeselaar en dat de Gros te weinig aanwezig is op social media. Pas
sinds kort staan wij als adviesgroep op de gemeentelijke website (maar o.a. ons e-mailadres, info over
projectsubsidies en misschien ook ons memorandum kunnen misschien nog toegevoegd.
Een andere vaststelling is dat ons subsidiereglement dient aangepast, en dat er best een opsplitsing
komt tussen de eenmalige projecten, zoals stages van studenten/inleefreizen en langlopende projecten
Verder bleek ook dat er nog te weinig verbinding is tussen de gros en de verschillende groepen en
personen (ook onderling) die op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in Hoeselt actief zijn.
De volgende aanbevelingen wensen wij te doen:
1. Iedereen aan boord:
-Het voltallig schepencollege ondertekent de engagementsverklaring ‘Global Goals Local Focus’
-De Gemeente zet meer in op communicatie/social media- maandelijkse bijdrage in Hoeselt Maggezienregelmatige info op de gemeentelijke website
-De gemeente beloont de engagementen van en faciliteert de samenwerking tussen lokale werkingen
die bijdragen aan de Agenda 2030 (vb. Gros, voedselteam, FT-trekkersgroep, milieudienst,
Natuurpunt,..)
2. Voorzie mensen en middelen:
- ambtenaar: de milieuambtenaar wordt een duurzaamheidsambtenaar (voorzie opleiding voor een
duurzaamheidsambtenaar).
- budget voor ontwikkelingssamenwerking: groei naar 0,7% van de gemeentebegroting tegen 2025
- aanpassing subsidiereglement

3. Wees een mondiale gemeente:
- de gemeente ondersteunt een ruime verscheidenheid van lokale acties die gekoppeld zijn aan de
SDG’s, bv. Wat betreft de lokale voedselstrategieën (voedselteam)
- de gemeente stimuleert en organiseert de samenwerking tussen de verschillende lokale groepen,
….
We hopen alvast dat dit memorandum u geïnspireerd heeft voor het schrijven van uw
verkiezingsprogramma.
Met vriendelijke groeten,
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