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Aan de politieke partijen in onze gemeente,        Hoeilaart, 8 maart 2018. 
 

Hoeilaart besteedt 0,7% van zijn uitgaven aan 
ontwikkelingssamenwerking. Die beslissing wordt door een unanieme 
gemeenteraad gesteund. Het jaarbedrag van circa 80.000 euro wordt 
volgens een vaste sleutel via de GROS verdeeld. We zijn er trots op dat 
Hoeilaart met zijn 0,7% behoort tot de Vlaamse trendsetters. De GROS 
steunt ontwikkelingsinitiatieven van lokale vrijwilligersorganisaties en 
landelijke professionele ngo’s. Ook gaat een deel naar inleefreizen 
voor jongeren en noodhulp. Mensenrechtenherstel is voor ons een 
belangrijk criterium. 

 
In onze werkingsverslagen en in onze nieuwsbrief Van Hier Tot Ginder staat wat we bereikt hebben. 
Dat is niet weinig. Ontwikkelingssamenwerking is een domein waarvoor ambtelijke expertise in 
huis hoort te zijn. Een vast aanspreekpunt voor bestuurders, gekozenen en burgers: iemand die 
betrokken is en zorgt voor continuïteit, archivering, toezicht, coördinatie en niet in de laatste plaats 
voor enthousiasme om de vrijwilligersactiviteiten in onze gemeente te steunen en te koesteren.  
 
Hoeilaart wil als fairtradegemeente het goede voorbeeld geven: het moet - vinden wij - de norm en 
een gewoonte worden (geen uitzondering ‘voor de foto’) om ook via je aankooppraktijk te tonen 
dat duurzaamheid en gerechtigheid je belangrijkste morele norm zijn, niet per definitie de laagste 
bieder. En niet alleen op het vlak van eerlijke koffie, wijn en fruitsap, maar ook bij de aankoop van 
bijvoorbeeld textiel en bouwmaterialen. Dat er geen kinderarbeid schuilt achter de natuursteen op 
ons nieuwe Gemeenteplein verdient navolging! 
 
Met deze voorbeelden hebben we al diverse van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(“de SDG’s”) aangestipt die volgens ons een unieke leidraad zijn voor uw politiek handelen. Die 
doelen omvatten immers alle gemeentelijke taakvelden, ze zijn niet het exclusieve domein van de 
GROS. We zijn blij dat we dat hebben kunnen tonen tijdens een Duurzame Doendersdag in 2017 
samen met de Milieuraad en het Klimaatteam en met een dertigtal lokale initiatieven. U kunt de 
daad bij het woord voegen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te gebruiken voor het 
ordenen en presenteren van uw partijpolitieke ambities. Pakt u die uitdaging op? 
  
Zes jaar geleden schreven we nog over de “Noord-Zuidproblematiek”. Die term gaat in de ban. Ook 
het rijke noorden moet zich duurzaam ontwikkelen: de 17 ontwikkelingsdoelen zijn een mondiale 
opdracht. Want ook bij ons komt armoede voor en is bijvoorbeeld de toegang tot zorg en 
onderwijs niet eerlijk verdeeld. En het klimaat trekt zich net als financiële crises niets aan van 
natiegrenzen. Ook vluchtelingen en ziekte-uitbraken zijn verbonden met globalisering, met oorlog… 
 
Lokaal mondiaal beleid is het domein waarvoor we uw blijvende aandacht vragen. De gemeente 
staat dicht bij de bevolking en is de bestuurslaag bij uitstek om veranderingen van onderuit te laten 
bloeien. Via de GROS kunnen internationale thema’s worden geduid en vertaald naar lokale acties 
tegen onrecht en voor mondiale solidariteit. 
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Bent u van oordeel dat de inspanningen van de bij de GROS aangesloten organisaties moeten 
worden voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd? Dan is het zeer welkom als u hierover een 
passage opneemt in uw verkiezingsprogramma voor de periode 2019-2024. Bij voorkeur deze: 
 
“Wij beloven 0,7 procent van de gemeentebegroting duurzaam te besteden aan 
ontwikkelingssamenwerking. Wij staan in voor een goede ambtelijke ondersteuning van de GROS 
en van lokale vrijwilligersorganisaties die zich sterk maken voor sensibilisering en participatie en die 
werk maken van wereldsolidariteit: vóór noodhulp, mensenrechten, democratie, gezondheidszorg, 
educatie, vrede, duurzaamheid, klimaatzorg, fair trade en ethisch bankieren en tégen armoede, 
discriminatie, corruptie, uitbuiting en ander structureel onrecht. Blijvende inspanning zal nodig zijn 
om de titel van fairtradegemeente te kunnen behouden.”  
  
Is uw politiek engagement ambitieuzer, dan bevelen wij u aan het beleid voor de komende 
legislatuur te concretiseren met deze actiepunten:  
  
1. Ook Hoeilaart eist bij aanbestedingen en in offerteaanvragen van al haar leveranciers dat zij 
voldoen aan de eisen van fair trade en duurzaamheid, niet alleen op het gebied van voeding en 
kleding maar ook voor wat betreft de inkoop van klimaatneutrale materialen. 
2. Hoeilaart zal een medewerker belasten met de taken die voortvloeien uit het 
ontwikkelingssamenwerkings- en duurzaamheidsbeleid. Deze ambtenaar vervult voor de GROS een 
ondersteunende en coördinerende taak zoals dit het geval is bij de andere adviesraden. 
3. De klimaatverandering treft de armen het meest: overstromingen, droogte, mislukte oogsten en 
hoge voedselprijzen. Lokale organisaties en bedrijven worden aangespoord te kiezen voor 
duurzaamheid. Het beperken van de CO2-uitstoot is het beste gebaar dat Hoeilaart kan stellen. 
4. Hoeilaart zal zijn financiële tegoeden toevertrouwen aan een huisbankier die aan hoge ethische en 
duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.  
5. Hoeilaart zal naar vermogen bijdragen aan de opvang van ontheemden die door geweld uit hun 
vertrouwde omgeving zijn verdreven. 
6. De fairtradeprestaties van onze gemeentelijke diensten (ook financieel beheer) worden een 
normaal onderdeel van de beleidsverantwoording aan de gemeenteraad. Dit, om de voortgang ervan  
te kunnen monitoren en bijsturen. 
 
De actiepunten 7 t/m 10 versterken de positie van alle adviesraden: 
 
7. De evaluatie van de werking van onze adviesraden moet snel opgestart worden, onder begeleiding 
van De Wakkere Burger. 
8. Erken dat adviesraden (veel) meer doen dan adviseren: ze vertegenwoordigen, ondersteunen, 
organiseren en beheren. Elke raad heeft zijn eigenheid. Ze worden bemand door geëngageerde 
burgers die hun werkgebied en hun gemeente een warm hart toedragen. 
9. Adviseren betekent niet per definitie ‘gelijk krijgen’, maar adviezen verdienen altijd een 
gemotiveerde reactie van het college van burgemeester en schepenen (CBS). 
10. De gemeente maakt voortaan alle adviezen plus de CBS-reacties openbaar in een gedateerde 
tabel op de website met hyperlinks naar de relevante stukken. 


