BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

#012/09.07.2013/A/0018#

Uittreksel uit het register van de notulen van de Gemeenteraad
Aanwezig :

Verontschuldigd :

Michel Eylenbosch, Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Burgemeester ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Patricia Vande Maele, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan Gypers, Ann
Gilles-Goris, Olivier Mahy, Annalisa Gadaleta, Schepenen ;
Christian Magérus, Jamal Ikazban, Abdellah Achaoui, Houria Ouberri, Mohammadi Chahid, Pierre
Vermeulen, Paulette Piquard, Jamel Azaoum, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Khadija El Hajjaji, Olivia P'tito, Dina
Bastin, Danielle Evraud, Luc Léonard, Mohamed El Abboudi, Lhoucine Aït Jeddig, Dirk Berckmans, Michaël
Vossaert, Farida Tahar, Shazia Manzoor, Tania Dekens, Georges Van Leeckwyck, Leonidas Papadiz, Nicole LindersDuboccage, Roland Vandenhove, Laurie Carême-Palanga, Youssef Lakhloufi, Khadija Tamditi, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Secretaris van de Raad.
Badia El Belghiti, Dirk De Block, Nader Rekik, Hassan Rahali, Laura Pinti, Gemeenteraadsleden.

OPENBARE ZITTING VAN 09.07.13
#Onderwerp : Motie van de steden en gemeenten ter ondersteuning van het programma voor gemeentelijke internationale
samenwerking.
#
Verbroedering
Aangezien de lokale overheden op de eerste lijn staan in de toegang van de bevolking tot fundamentele overheidsdiensten en -goederen;
Aangezien de lokale overheden versterkt moeten worden met het oog op armoedebestrijding, waarvan een van de aspecten een degelijke toegang
van de bevolking tot fundamentele overheidsdiensten en -goederen is;
Aangezien alle internationale geldverschaffers in de samenwerking van gemeente tot gemeente een antwoord zien op de vele uitdagingen van het
decentraliseringsproces dat in heel wat ontwikkelingslanden aan de gang is;
Aangezien de rol van de lokale overheden als actoren van ontwikkeling thans erkend is door alle internationale instanties, zoals nog de recente
staten-generaal van de ontwikkelingssamenwerking die georganiseerd werden door het Comité van de Regio’s en de Europese Commissie;
Aangezien de Belgische regering aan de hand van haar nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking tracht de ontwikkelingshulp
doeltreffender te maken en het beleid voor ontwikkelingssamenwerking coherenter te maken;
Aangezien de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op lange termijn wil werken en de continuïteit van de samenwerking beoogt;
Aangezien de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de geografische en sectoriële concentratie van haar ontwikkelingshulp bevordert ten
aanzien van alle actoren van de indirecte samenwerking;
Overwegende dat de Brusselse en Waalse steden en gemeenten sinds het programma GIS 2008-2012 hun inspanningen op slechts 5 landen
toegespitst hebben (Benin, Burkina Faso, Marokko, DR Congo en Senegal) en een specifieke sector in elk van die landen, om de inspanning van
België in diens beleid ter rationalisering van de bijstand te ondersteunen, ten koste van de autonomie van de actoren van de indirecte
samenwerking;
Aangezien in deze vijf landen het specifieke en innoverende initiatief van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) op prijs gesteld wordt, zowel door de nationale
overheden als andere actoren van gedecentraliseerde samenwerking;
Overwegende dat het programma GIS 2008-2012 zijn pertinentie aangetoond heeft en voelbare en veelbelovende resultaten oplevert, zoals een
recente externe evaluatie aantoonde;
Overwegende dat nagenoeg 40 Brusselse en Waalse steden en gemeenten en evenveel in Benin, Burkina Faso, Marokko, DR Congo en Senegal
deelnemen aan het programma voor GIS, en samen veel hoop creëren voor de voortzetting van het werk dat aangevat werd ten behoeve van hun
respectieve bevolking;
Overwegende dat de huidige problemen die verband houden met het debat over de overheveling van de zogenaamde usurperende bevoegdheden
geenszins toe te schrijven zijn aan gemeentelijke actoren noch aan de kwaliteit van het geleverde werk;
Overwegende dat een stopzetting van de gemeentelijke internationale samenwerking, die ijvert voor diepgaande veranderingen in het lokaal
overheidsbeleid, de verworvenheden in het gedrang zou kunnen brengen en de eerste gunstige effecten tenietdoen die de financiering totnogtoe
heeft kunnen teweegbrengen;
Overwegende dat de UVCW en de VSGB op 15 november 2012 - zoals gevraagd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - een
strategisch meerjarenkader ingediend hebben voor de periode 2014-2016 / 2017-2019, waarin de relevante aanbevelingen van de externe
evaluatie opgenomen werden;
Overwegende dat de laattijdige beslissing van de federale regering, op 3 mei 2013, om slechts een beperkt deel van de begroting van het actieplan
2013 te gebruiken, de voortzetting van deze samenwerking in het gedrang brengt, te meer daar totnogtoe geen standpunt ingenomen werd voor
de toekomst van het programma vanaf 2014;

Wij, politieke verantwoordelijken van de gemeenten die deelnemen aan het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking,
vertegenwoordigd door onze respectieve politieke overheden, vragen met aandrang:
1° het saldo van de financiering van het jaarplan 2013 te waarborgen om voor onze gemeentelijke samenwerkingsverbanden een correcte
voortzetting van de activiteiten te waarborgen, ongeacht de beslissing betreffende de regionalisering van het programma;
2° dat de Belgische federale regering haar standpunt bekendmaakt over een eventuele overheveling van de gemeentelijke internationale
samenwerking teneinde alle betrokkenen in staat te stellen het nodige te doen, en de Belgische steden en gemeenten, die thans beschouwd worden
als volwaardige partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, een stabiel samenwerkingskader te waarborgen;
3° dat, als de bevoegdheid federaal blijft, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking er zich duidelijk toe verbindt de financiering van het
programma op meerjarenbasis te behouden;
4° dat, als de bevoegdheid geregionaliseerd wordt, er een geleidelijke overgang gepland zou worden, met oog voor de lokale overheden, en dat
deze zich ertoe verbinden, in een geest van coherent beheer van het overheidsgeld en maximale coherentie in het ontwikkelingsbeleid van België,
om:
enerzijds dit initiatief voort te zetten en te consolideren, want het heeft reeds vruchten afgeworpen, waarvan de Belgische overheid het belang niet
kan negeren, aangezien deze degelijke samenwerking dankzij de lokale overheden tot stand gebracht wordt;
- anderzijds een correcte financiering te waarborgen teneinde de originele werkmethode die de VSGB en UVCW uitgewerkt hebben, te kunnen
vrijwaren;
5° dat de federale overheid en de Belgische deelentiteiten de gemeentelijke internationale samenwerking specifiek in hun ontwikkelingsbeleid
opnemen.

Lijst van de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken die de motie ondertekenen:

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
40 stemmers : 25 positieve stemmen, 15 onthoudingen.
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