Verslag noord-zuidraad (dinsdag 1 september 2015)
Aanwezig:

Cor Anthonissen, Paul De Groote, Mia Jamaer, Marc Michiels, Victoire Molemans,
Noël Monteyne, Remi Serranne, Oger Vaes, Patrick Vissers

1. Verslag noord-zuidraad 7 mei 2015
Het verslag van de noord-zuidraad van 7 mei 2015 wordt goedgekeurd.
2. Kennismaking nieuwe leden
Omdat op de vergadering opnieuw nieuwe deelnemers aanwezig zijn, stellen de aanwezigen zichzelf
en hun binding met de noord-zuidwerking of –projecten kort aan elkaar voor.
3. Implementatie statuten
De gemeenteraad van 29 juni 2015 heeft de statuten van de noord-zuidraad definitief goedgekeurd.
De leden van de noord-zuidraad drukken hun tevredenheid hierover uit maar benadrukken ook dat
een goede werking niet zal worden bepaald door haar statuten, maar wel door de dynamiek van de
leden zelf.
Hoewel de statuten in de aanduiding van een voorzitter voorzien (artikel 5) vinden de aanwezigen
het nog niet opportuun hieromtrent een keuze te maken en stellen zij voor voorlopig op dezelfde
basis als voorheen verder te werken.
4. Aanwending beschikbaar budget
In het verleden werd het beschikbare budget voor noord-zuidwerking integraal besteed aan de
ondersteuning van projecten in het zuiden die op een of andere wijze een band met de gemeente
hadden. Dit budget bedroeg de voorbije jaren 5.000,00 EUR maar werd in de loop van 2015
opgetrokken tot 10.000,00 EUR.
De noord-zuidraad vindt het niet opportuun om het volledige bedrag te besteden aan een financiële
ondersteuning van projecten. De raad stelt voor om het bedrag als volgt op te delen:
- Zuidwerking (ondersteuning van projecten)
50%
- Noordwerking
30%
- Jongereninitiatieven
20%
Hierbij is het wel de bedoeling dat indien middelen voor een bepaald onderdeel op het einde van het
jaar niet volledig zouden zijn opgebruikt, het nog resterende saldo toch zou worden gebruikt voor de
zuidwerking. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat het niet opgebruiken van beschikbare
financiële middelen zeker moet worden vermeden.
Wat betreft het meer specifieke gebruik van deze middelen stelt de noord-zuidraad alvast volgende
uitgangspunten voorop:
- Zuidwerking: de raad stelt voor om voorlopig niets te veranderen aan de verdeling van de
subsidies voor de zuidwerking. Dit betekent dat deze voorlopig verder op basis van het door de
gemeenteraad van 22 november 2011 goedgekeurde reglement zullen gebeuren.
- Noordwerking: enkele voorbeelden waarvoor het budget voor de noordwerking zou kunnen
worden gebruikt:
o Een powerpointpresentatie uitwerken waarin zowel de werking van de noord-zuidraad
als lokale projecten aan bod komen

o

-

Initiatieven van de noord-zuidraad bekend maken bij verenigingen en andere
adviesraden
o Ondersteunen van lokale jongerenprojecten die tot doel hebben jongeren te
sensibiliseren voor de noord-zuidproblematiek
Jongereninitiatieven: de praktijk wijst uit dat de gemeente in dit verband twee types van vragen
ontvangt:
o vraag naar een financiële ondersteuning voor een inleefreis.
o vraag naar ondersteuning voor een jongere die zelf actief aan een project meewerkt of
zelf gedurende een periode van meerdere maanden aan de slag gaat in een zuidproject.
De noord-zuidraad is van mening dat een ondersteuning van beide types van vragen zinvol is. In
beide gevallen wordt voorgesteld het principe te hanteren dat de jongeren hun project zelf op de
noord-zuidraad zouden komen voorstellen en dat ze na afloop ook een verslag van hun
ervaringen brengen. Deze verslaggeving zou een interessant onderdeel van een grotere
publieksactiviteit kunnen zijn. Voor de inleefreizen wordt wel voorgesteld hiervoor een
‘standaardondersteuning’ van bvb. 250,00 EUR per jongere toe te kennen.

Wat de aanwending van de subsidies betreft moet zeker worden beter worden nagegaan hoe een
multiplicatoreffect kan worden bekomen. Door het beperkt inzetten van eigen middelen kan men
immers soms aanvullend subsidies van hogere overheden bekomen. Zo wordt bij de uitbouw van
project regelmatig het principe gehanteerd dat men met een eigen financiering van 20% bijkomend
80% subsidie mogelijk wordt.
Ook de mogelijkheden om giften voor (lokale) projecten fiscaal aftrekbaar te kunnen maken, moet
beter worden bekend gemaakt. Dit kan o.a. via de Koning Boudewijnstichting waarmee Bollé Bollé al
een positieve ervaring heeft.
5. Boortmeerbeek Feest!
Op deze activiteit, die plaatsvindt op zondag 6 september 2015 aan de gemeentelijke sporthal,
hebben lokale verenigingen de kans zichzelf en hun werking voor te stellen aan de bevolking. Ook de
noord-zuidraad en verschillende lokale noord-zuidprojecten zullen er aanwezig zijn. Al deze lokale
projecten zullen samen hun plaats vinden in een gemeenschappelijk ‘noord-zuidtent’.
Het spandoek van de noord-zuidraad is klaar en zal op Boortmeerbeek Feest! voor het eerst worden
getoond. Lokale projecten die deze spandoek bij eigen activiteiten wensen te gebruiken, kunnen hier
uiteraard gebruik van maken.
Paul De Groote zal de folder over de noord-zuidraad afwerken en die vervolgens aan Patrick Vissers
bezorgen die voor de nodige kopies voor Boortmeerbeek Feest! zal zorgen.
6.
-

Data volgende bijeenkomsten noord-zuidraad:
dinsdag 8 december 2015 (20 uur)
dinsdag 8 maart 2016 (20 uur)
dinsdag 7 juni 2016 (20 uur)

