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Uitbetaling subsidies 2018
Subsidies zijn nog niet uitbetaald. Sedert 1 september is er een nieuwe financiële
verantwoordelijke. De subsidies zijn goedgekeurd op 14 december en worden uiterlijk eind
volgende week uitbetaald.
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Opmaak gemeentelijk beleidsplan
Remi blijft schepen voor ontwikkelingssamenwerking. Het schepencollege wil het nieuwe
beleidsplan 2019-2025 voorleggen in het schepencollege van eind maart.
De Noord Zuid Raad adviseert het gemeentebestuur om de internationale solidariteit op te
nemen in het beleidsplan. De Noord Zuid raad zal een brief richten aan het schepencollege met
de vraag dit te doen en krijgt hierover graag terugkoppeling. Het memorandum vormt de basis
van deze brief. Dirk zal een voorstel rondmailen naar de leden van de raad.
Timing voor voorleggen: uiterlijk 15 februari, te bezorgen aan Patrick, ondertekend door de
voorzitter.
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Aandacht voor onderwijs – studio Globo
Studio Globo is een organisatie die vanuit Broederlijk Delen een sterke werking naar scholen
heeft uitgebouwd.
Alvorens te adviseren aan de gemeenteraad de promotie van deze organisatie in de scholen van
Boortmeerbeek te ondersteunen, wil de raad graag weten welke initiatieven er in de scholen

reeds lopen met betrekking tot internationale solidariteit. Patrick vraagt na in het
scholenoverleg. Eventuele bijkomende ondersteuning van de scholen vanuit de Noord Zuid
Raad wordt opnieuw besproken als die informatie beschikbaar is.
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Planning Noord-zuid avond (Bob Pleyzier)
Bob Pleyzier kan op dinsdag 12 maart naar Boortmeerbeek komen. Bob is oud directeur van het
Klein Kasteeltje. Hij wordt nog vaak uitgenodigd door de overheid om adviezen te geven.
Inhoudelijk: We vragen aan Bob om zich te concentreren op feitelijke informatie, bijvoorbeeld
de (relatieve) omvang, te situeren wie die vluchtelingen zijn, hoeveel (of hoe weinig) misbruik er
wordt gemaakt van het vluchtelingenstatuut … .
Praktisch:
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Locatie: Bib
12 maart, 20u00
Publiciteit: flyers en affiches, gemeentelijke communicatiekanalen (cfr. Vorig jaar).
Drankje aangeboden via de wereldwinkel
Inkom: 5 euro, door te storten aan een nog te bepalen goed doel in het kader van
vluchtelingenwerk.
De leden van de Noord Zuid Raad komen een uur op voorhand samen voor de
voorbereidingen.

Boortmeerbeek fair trade gemeente: nieuwe aanpak
Er zijn nieuwe iets ruimere criteria voor de erkenning als fair trade handel. In de week van de
eerlijke handel wordt een enquête gelanceerd als “meetinstrument”.
De gemeenten zullen worden aangeschreven met de vraag om de enquête in te vullen. De
Noord Zuid raad adviseert aan de gemeente om op deze vraag in te gaan, en zo een beeld te
krijgen van het Fair Trade gehalte van Boortmeerbeek.
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Opvolging Sustainable development goals
In een vorige vergadering werd beslist dit op te nemen met de Milieuraad. In overleg met de
voorzitter van deze raad werd beslist te wachten tot de nieuwe Milieuraad geïnstalleerd is.

8
8.1

Varia
Samenstelling adviesraad
Formeel moeten met de nieuwe legislatuur de adviesraden opnieuw worden samengesteld. In
een volgende nieuwsbrief zal er een oproep komen. De huidige leden moeten zich weer
kandidaat stellen. Uiteraard zijn andere geïnteresseerde burgers welkom.

8.2

Volgende vergadering
23 april 2019, van 19u30 tot 21 u.

