Algemene vergadering RIS 11 december 2013
Aanwezig: Veerle Van Geel (Don Bosco), Hilde Janssens (Don Bosco) , Katrien Moonen (Regina Ceali),
Piet Walravens (Projecten Franschhoek), Jos Peeters (Sem Terra), Josephine Mutshembe (Hand in
hand Loto), Kris Goven (Missio), Eduard Berghmans (Savio voor Bangui), Stijn Desmet (Humasol),
Christian Vanden Plas (Lubefu), Chris Vanderdeelen (Missio), Ann Becqué (ADR), Mieke Margot
(Amoreira), Hans Lissens (BLG), Greta Desmyter (MEMISA), Guido Van Lierde (Broederlijk Delen),
Ingrid Van Wanzele (11.11.11.), Jeanine De Pauw (DNA), Karel De Ridder (schepen), Reginald
Schaumans (voorzitter) en David Robberechts (dienst welzijn en preventie)
Verontschuldigd: Jan Margot (Amoreira), Pieter Geeurickx (Amnesty), Magda Coeckelberghs
(Bagaya), Dirk Brackenier (Fair Trade), Elke Tiebout (11.11.11.), Hélène Rondou (Kurukshetra), Jef
Valkeniers (BTC), Annie Scholte (NVA), Griet Dubois (Regina Caeli) en Hilde Maes (ADR)
De vergadering start met 1 minuut stilte om vriend Joris Lissens te gedenken.
1. Verwelkoming en verontschuldigingen
2. Het verslag van de AV van 25 september 2013 werd goedgekeurd
3. Goedkeuring agenda en diversen
4. Mededelingen bureau
Noodhulp Volgens het consortium Haiyan zijn meer dan 14 miljoen inwoners getroffen door
de natuurramp. Meer dan een miljoen woningen werd vernield en 3,6 miljoen mensen
hebben momenteel geen thuis, hoewel enkele honderdduizenden in evacuatiecentra
onderdak vonden. De dodentol is opgelopen tot 5.500, terwijl bijna 2.000 mensen vermist
zijn.
Voor de hulpverlening zijn er volgende prioriteiten: voedselhulp en toegang tot water en
onderdak verzekeren, hervatten van landbouw, visserij en dienstenbedrijfjes en herstel van
water- en sanitaire voorzieningen, van onderwijs, gezondheidszorg en andere openbare
diensten en een terugkeer van de verplaatste personen.
De heropbouw van woningen is een absolute prioriteit, maar de voorraad van
bouwmaterialen op de lokale markten is beperkt en de prijzen zijn soms al verdubbeld.
De Filipijnse overheid legt intussen de laatste hand aan een omvattend nationaal
wederopbouwplan, dat ook aan de humanitaire partnerorganisaties zal voorgelegd worden.
De kost van de noodhulpfase werd geschat op tenminste 280 miljoen dollar. Het vereiste
budget voor de wederopbouw is nog niet bekend.
Het gemeentebestuur volgt het advies van de Raad voor Internationale Samenwerking om in
totaal 1.900,00 euro vrij te maken voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filipijnen:
er wordt 650,00 euro uitgekeerd als noodhulp en 1.250,00 euro voor de wederopbouw na
de ramp.
Dag van de RIS vrijwilliger De opkomst was minder dan op vorige edities. In 2014 wordt de
dag van de RIS vrijwilliger georganiseerd in het Castelhof op 14 juni.

Oproep naar data activiteiten om op de RIS website te plaatsen. De werkgroep
Communicatie vraagt ook om het RIS logo op promotiemateriaal voor de activiteit te
plaatsen. Het logo kan van de ledenpagina van de RIS gehaald worden.
Gemeentelijk infoblad In februari komt Missio aan bod als vereniging in de kijker. In
augustus: Sem Terra.
Broederlijk Delen Frans De Brandt laat weten geen afgevaardigde meer te zijn van
Broederlijk Delen voor de werking van de RIS. De AV dankt Frans voor zijn jarenlange
samenwerking.

5. Scholenband
Dilbeek heeft sinds 2002 een overeenkomst met de Vlaamse gemeenschap om
ontwikkelingssamenwerking in de gemeente te ondersteunen. De stedenband met
Stellenbosch maakt deel uit van deze overeenkomst. Door deze overeenkomst ontvangt
Stellenbosch subsidies om jeugdwerking in de wijk Groendal te ondersteunen: naschoolse
werking, vakantiewerking, sport, preventie op vlak van hiv en drugs én
tewerkstellingsinitiatieven.
Na twee overlegmomenten met geïnteresseerde leerkrachten hebben de directies van de
middelbare scholen Regina Ceali en Don Bosco groen licht gegeven om samen te werken met
een school in Stellenbosch. De samenwerking wordt afgesloten met twee scholen in de
achtergestelde buurten van Stellenbosch. Tijdens de herfstvakantie vertrokken twee
leerkrachten van Regina Ceali, Katrien Moonen en Griet Du Bois, samen met twee
leerkrachten van Don Bosco school, Veerle Van Geel en Hilde Janssens, onder begeleiding
van Piet Walravens, voor een week naar Stellenbosch.
De samenwerking wordt begeleidt door VVOB, een Vlaamse ngo die onderwijsondersteuning
aanbiedt in ontwikkelingslanden en op termijn de werking financieel kan ondersteunen.
Presentaties zullen binnenkort op website geplaatst worden.
6. Meerjarenplan Gemeente Dilbeek
De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan de meerjarenplanning 2014-2019. Die wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 17 december. Deze
meerjarenbegroting moet financieel in evenwicht zijn. In 2019 moet de
autofinancieringsmarge – het verschil tussen inkomsten minus uitgaven en leningslasten - in
elke gemeente positief eindigen. Eind 2012 bedroeg deze in Dilbeek nog -4,7 miljoen euro !
Om dit structureel tekort om te buigen was het nieuwe bestuur verplicht om dit jaar de
belastingen te verhogen, en extra inspanningen te leveren aan de uitgavenzijde.
Het bureau van de RIS heeft een advies overgemaakt aan het schepencollege over het
meerjarenplan –zie brief hieronder
Aan: College van Burgemeester en Schepenen

Dilbeek, 27 november 2013.
Betreft: Meerjarenplan Gemeente Dilbeek - advies
Beste,
Het bureau van de Raad voor Internationale Samenwerking heeft tijdens haar vergadering van
27/11/2013 het meerjarenplan van de Gemeente Dilbeek en meer specifiek de budgetten voorzien voor
ontwikkelingssamenwerking besproken en volgend advies geformuleerd:
Vanaf de begroting 2016 zouden de aan de RIS toegekende bedragen (werkingskosten en
subsidies aan de verenigingen) procentueel in functie van de totale gemeentelijke begroting even
hoog moeten zijn als het percentage in functie de begroting 2012.
Motivering:
-

Het budget voorzien voor ontwikkelingsamenwerking in de gemeentelijke begroting gaat stelselmatig
achteruit niet alleen in naakte cijfers maar zeker ook procentueel in functie van de totale
gemeentelijke begroting.

-

De RIS telt vandaag meer aangesloten verenigingen (in 2012 en 2013 kwamen er drie
lidverenigingen bij). Nochtans moest de RIS in 2013 ook 10% inleveren. Op vraag van de gemeente
werden de criteria voor subsidiëring aan verenigingen uitgebreid zodanig dat meer landen als
ontwikkelingsland in aanmerking kwamen. Dit vertaalde zich niet in een verhoging van de subsidies.

-

De aangesloten verenigingen groeien ieder jaar meetbaar qua fundraising en sensibilisatie wat
maakt dat in verhouding hun inspanningen minder beloond worden.

-

De RIS (en dus de Gemeente Dilbeek) was en is grotendeels afhankelijk van subsidies vanuit het
Convenant en DGOS voor de promotie van Fair Trade, sensibilisatie rond de Stedenband, het
Zuiden Zindert Filmfestival en vooral het Zuiden Zindert Feest (Vijverfestival). Deze subsidies
worden moeilijker te bekomen en worden gespreid over meerdere gemeenten zodat Dilbeek, zelfs
indien onze dossiers aanvaard worden, voor kleinere subsidies in aanmerking komt.

-

Sensibilisatie activiteiten rond Fair Trade worden ernstig gehypothekeerd. Dilbeek is fier Fair Trade
Gemeente te zijn en voert duurzaamheid hoog in het vaandel doch de RIS riskeert hierin geen
centen meer in te kunnen investeren.

-

Ook de uitwerking van en sensibilisatie voor de Stedenband Dilbeek-Stellenbosch zal (indien
Convenant niet hernieuwd wordt) uitdoven en een lege doos worden. Het is belangrijk dat de
Gemeente zelf de ernst van deze stedenband erkent door de nodige eigen subsidiëring.

-

De RIS erkent de huidige moeilijke situatie van de gemeentelijke financiën doch is van oordeel dat
voor de begroting 2016 de nodige prioriteit aan ontwikkelingssamenwerking moet gegeven worden.

7. Zuiden Zindert Filmfestival wordt MOOOV Dilbeek
Filmfestival MOOOV is een samenwerking tussen Opendoek Turnhout, Cinema Novo uit
Brussel en werkt samen met verschillende steden en gemeenten: Koersel, Lier en nu ook
Dilbeek.
Het voordeel van deze samenwerking is de professionele ondersteuning en het netwerk
waarover MOOOV beschikt. Zo wordt samengewerkt met verschillende cultuur
mediapartners.
MOOOV verwacht dat we acht films programmeren. De voorstellingen gaan door in
Westrand, de Tat en het OCMW op 22, 23, 24 en 25 april. Daarbij hebben we nog enkele
films die we graag in de deelgemeenten willen tonen. Dat kan in de Filmbus of in een zaal
gebeuren. Voor het aansluiten en opstarten van de film, eventueel iets extra (drankje) hopen

we dat de lidorganisaties dit kunnen doen. Graag een seintje als er interesse is om zo’n film
voorstelling te organiseren.

8. Begroting: de begroting wordt goedgekeurd.
Inkomsten begroting 2014
RIS Werkingskosten gemeentelijke toelage
Reserve Convenant
Reserve RIS
Opbrengst ZZF 2013
Geschatte opbrengst ZZF
2014
OCMW
TOTAAL
Uitgaven begroting 2014
RIS adminstratiekosten
Zuiden Zindert Communicatie
Zuiden Zindert Filmfestival
Filmbus
RIS Fair Trade
RIS Zuiden Zindert Feest

10.750,00
12.755,93
15.444,74
4.500,00
3.500,00
1.250,00
48.200,67

500,00
1.000,00
750,00
1.000,00
1.500,00
37.750,00

6.000,00
4.500,00
3.500,00
1.250,00
12.500,00
10.000,00

Stedenband Dilbeek Stellenbosch
Reserve Convenant
Reserve RIS

Detail RIS Werkingskosten
RIS administratiekosten
Zuiden Zindert Communicatie
Zuiden Zindert Filmfestival
Filmbus
RIS Fair Trade
RIS Zuiden Zindert Feest

Detail Reserve Convenant

5.000,00
255,93
444,74
48.200,67

500,00
1.000,00
750,00
1.000,00
1.500,00
6.000,00
10.750,00

Herkomst
RIS Werkingskosten
RIS Werkingskosten
RIS Werkingskosten
RIS Werkingskosten
RIS Werkingskosten
RIS Werkingskosten
Opbrengst ZZF 2013
Geschatte opbrengst ZZF
2014
OCMW
Reserve Convenant
Reserve RIS
Reserve RIS

Verdeling subsidies
Noodhulp
Sensibilisattie subsidie
Info en projecttoelage
Lange Termijn Subsidie

3.200,00
1.500,00
58.210,00
5.000,00
67.910,00

RIS Zuiden Zindert
Feest/Vijverfestival
Reserve Convenant

Detail RIS Reserve
RIS Zuiden Zindert Feest
Stedenband
Reserve RIS

12.500,00
255,93
12.755,93

10.000,00
5.000,00
444,74
15.444,74

9. Subsidie aanvragen: informatie
10. Agenda RIS 2014
Algemene vergaderingen: 19/3 (Westrand – 203), 11/6 (Westrand – Club1), 17/9 (Westrand –
Club1) en 10/12 (Westrand- 203)
Vormingsavond: 2/4
Vrijwilligers dag RIS: 14/6
11. Diversen
Nieuws uit CDR: het contact verloopt moeilijk. Maar in de zone van Bangui is het nog relatief
kalm.

