
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM naar aanleiding van de  

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018 

ACTIE & ADVIESRAAD SOLIDAIR SINT-NIKLAAS (AAS) 

 

  



Dit memorandum wordt aangeboden aan alle politieke partijen die deelnemen 

aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 als inspiratiebron voor 

hun politiek programma. Het zijn krijtlijnen waarvan we als adviesraad hopen dat 

ze in de volgende legislatuur verder ontwikkeld of opgenomen worden. Deze 

accenten bouwen verder op de samenwerking van de afgelopen jaren en brengen 

nieuwe elementen waar we graag aandacht voor vragen. De accenten zijn 

vertaald in 5 speerpunten voor het toekomstig beleid: 

▪ De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad voor het Sint-

Niklaas’ beleid 

▪ Eerlijke handel centraal: zowel voor burger als bestuur 

▪ Duurzaamheid centraal: zowel voor burger als bestuur 

▪ Naar een nog betere participatie en inspraak van burgers en adviesraden 

▪ Internationale solidariteit doe je niet alleen: samen voor Noord en Zuid 

Deze speerpunten worden verder in het memorandum toegelicht en vertaald in 

concrete actiepunten. 

 

   



Inleiding 

 

In de eerste plaats wil AAS zijn waardering uitspreken over de samenwerking en 

de ontvangen ondersteuning vanuit de dienst internationale samenwerking de 

afgelopen jaren.  

We willen hierbij enkele realisaties in de kijker zetten die de huidige positie van 

het Noord-Zuidbeleid tijdens de voorbije bestuursperiode enigszins duiden: 

▪ Stedenband met Tambacounda, ondersteuning burgerlijke stand en project 

rond afvalverwerking 

▪ De ambtelijke (1 FTE) ondersteuning 

▪ Villa Pace, eerste stappen naar duurzaamheid zijn gezet 

▪ Kerstmarkt met integratie van de wereld geschenkenbeurs/Cadeaudagen 

georganiseerd door Oxfam-Wereldwinkels 

▪ MOOOV filmfestival 

▪ KRAS 

▪ Waas Noord-Zuid overleg 

De keuze om internationale solidariteit een plek te geven in het beleid van onze 

stad is een welkome ondersteuning voor alle organisaties, verenigingen en 

iedereen die zich inzet voor een betere wereld. 

De afgelopen jaren zijn bestaande initiatieven voortgezet en een aantal nieuwe 

initiatieven zijn gestart maar er is geen aanzet gegeven die geresulteerd is in een 

nieuwe dynamiek om nieuwe initiatieven te lanceren. Aan de hand van de SDGs 

hopen we dit gerealiseerd te zien in de komende legislatuur. 

 

 

  



1. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad voor het Sint-

Niklaas’ beleid 

  

De Millennium Development Goals liepen af in 2015 en werden globaal gezien 

niet gehaald. Het sprak dus voor zich dat op internationaal niveau werk gemaakt 

werd van nieuwe doelstellingen.  

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van de 194 landen de VN 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs), ook wel gekend als de 2030 

Agenda. De SDGs verenigen een aantal internationale afspraken 

(armoedebestrijding, klimaatverandering, verstedelijking, …) en roepen op tot een 

integrale aanpak. Tegen 2030 moeten de 17 doelstellingen bijdragen tot een 

duurzame ontwikkeling die universeel, inclusief en veranderend is.  

Universeel: de 2030 Agenda is een engagement voor zowel Vlaanderen en België 

als voor de landen in het globale Zuiden.  

Inclusief: duurzame ontwikkeling waarbij niemand vergeten wordt – het thema 

van de SDGs is ‘leave no one behind’.  

En veranderend: de SDGs vormen een visionair kompas dat ons uitdaagt om de 

mondiale uitdagingen anders aan te pakken.  

De SDGs laten zich mooi samenvatten in het cirkelmodel van de 5 Ps, waar 

People, Planet, Prosperity (belangrijk op te merken: het gaat dus niet om de P van 

Profit), Peace en Partnership onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Problemen in het Zuiden hebben een 

invloed op onze samenleving (bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis) en omgekeerd. 

Omdat de SDGs geen ver-van-mijn-bed-show zijn is het belangrijk dat de stad Sint-

Niklaas inzet op de sensibilisatie van het bestuur en de burger rond de SDGs. 

Maar hoe vertalen we dit globaal kader concreet op lokaal niveau? 



Mensen vertrouwd maken met deze globale doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling, is een cruciale eerste stap om vervolgens tot actie over te gaan, 

maar ook om draagvlak te creëren voor de nodige lokale beleidsmaatregelen die 

bijdragen aan de SDGs. 

 

Concrete actiepunten voor de komende legislatuur: 

• Minimum 1 publicatie per jaar om de burgers kennis te laten maken met de 

SDGs en hoe de stad omgaat met de SDGs 

• Logo’s van de SDGs standaard opnemen in alle communicatie waar deze 

van toepassing zijn 

• Minimum 1 event per jaar organiseren om de burgers kennis te laten 

maken met de SDGs 

• In het witboek van de stad SDGs als kapstok gebruiken voor de 

bevoegdheden mobiliteit, landbouw, ontwikkeling, diversiteit, 

duurzaamheid, enz. 

• Projecten uitschrijven en ondersteunen die op een innovatieve manier 

inzetten op de SDG-thema’s en die duurzaam geïmplementeerd kunnen 

worden 

• Sociale media, website, nieuwsbrief en stadskroniek: steeds de link leggen 

tussen het beleid van de stad en de SDGs 

• Ondersteuning Zuiderse besturen in de implementatie van de SDGs, dit 

gebeurt al via de bestuurlijke ondersteuning stedenbanden, hier moet 

verder op ingezet worden 

• Samenwerking tussen de stad en lokale organisaties en adviesraden, vb. 

ervaring van de stad duurzaam verankeren zodat deze vertaald kan worden 

naar projecten van AAS-leden 

 

  



2. Eerlijke handel centraal: zowel voor de burger als bestuur 

   

 

 

Sint-Niklaas is een Fair Trade gemeente en er zijn reeds enkele stappen gezet naar 

een duurzaam aankoopbeleid waarin eerlijke handel een plaats krijgt. Toch 

moeten we vaststellen dat tijdens deze legislatuur eerlijke handel minder 

aandacht kreeg in het aankoopbeleid. Eerlijke handel moet structureel verankerd 

worden in een duurzaam aankoopbeleid voor de stad zodat er duidelijke stappen 

vooruit gezet kunnen worden. Het is belangrijk om hiervoor concrete en correcte 

ambities vast te leggen. 

De stad moet hierin ambitieus zijn en een voorbeeldrol opnemen waarbij ze 

maximaal goederen en diensten aankoopt, waar alle betrokkenen in het 

productieproces een eerlijk loon ontvangen en kunnen werken in menswaardige 

omstandigheden, zowel hier als in het Zuiden. 

De verankering van dit beleid zien we vertaald in een zesmaandelijkse 

rapportering van het aankoopbeleid aan de FTG-trekkersgroep. Niet zozeer vanuit 

een strenge controle, dan wel vanuit een betrokkenheid met de nood aan de 

nodige tussentijdse opvolging en het nodige advies. 

 

Concrete actiepunten voor de komende legislatuur: 

• Communicatie: de stad komt duidelijk naar buiten als FT gemeente en geeft 

aan waar zij fair trade producten gebruiken 

• Het thema eerlijke handel wordt opgenomen in het educatieve aanbod van 

de stad 

• Identieke criteria voor verbruik en gebruik fair trade bij verhuur of gebruik 

van stedelijke accommodatie en structuren 

• Aanbod fair trade op alle evenementen waar de stad betrokken partij is 

• Fair trade als criterium bij alle aanbestedingen 

• Kennisopbouw binnen de stadsdiensten: opleidingstraject voor ambtenaren 

• Villa pace tegen 2024 volledig duurzaam, in 2020 enkel fair trade bars 



• Wij vragen tegen 2020 een fair trade alternatief voor chocolade in Huis van 

de Sint, op het Sinterklaas speelplein en de ballonpralines  

• FTG-vlaggen minstens gedurende 2 periodes per jaar in het stadsbeeld rond 

Wereldfairtradedag (half mei) en Week van de Fair Trade (eerste helft 

oktober) 

• Verder zetten van de samenwerking tussen de stad en de lokale Oxfam- 

Wereldwinkels en de FTG-trekkersgroep 

• Zesmaandelijkse rapportering van het aankoopbeleid aan FTG-

trekkersgroep (inclusief overzicht van bestekken waar duurzame criteria 

niet haalbaar bleken) 

• Behoud ambtelijke ondersteuning Fair Trade, waarbij de ambtenaar 

betrokken wordt bij alle nieuwe initiatieven om na te gaan waar en hoe 

eerlijke handel ingepast kan worden 

 

 

  



3. Duurzaamheid centraal: zowel voor burger als bestuur  

  

 

 

De stad heeft een voortrekkersrol in het creëren van een duurzame samenleving 

en dient hierin methodieken en systemen aan te reiken die de burger hierin 

ondersteunt. Dit zowel op niveau van klimaatdoelstellingen, CO2-uitstoot, 

mobiliteit, afvalbeleid, energiebeleid, enz. Sint-Niklaas neemt hierin alvast de 

eerste stappen in Sint-Niklaas Klimaatstad, maar dit dient verder ondersteund, 

verfijnd en uitgebreid te worden. 

 

Concrete actiepunten voor de komende legislatuur: 

• Kennisopbouw binnen de stadsdiensten: opleidingstraject rond 

duurzaamheid voor ambtenaren 

• Communicatie: als stad duidelijk aangeven waar zij dagelijks bezig zijn met 

duurzaamheid 

• Sensibilisering van de burgers: de stad voorziet jaarlijks 1 

sensibiliseringscampagne rond een duurzame activiteit waar burgers 

individueel of in groep / per buurt mee aan de slag kunnen 

• Villa Pace tegen 2024 volledig duurzaam 

• Ook andere evenementen die georganiseerd worden door de stad volledig 

duurzaam tegen 2030, tijdens deze legislatuur kan men reeds 

experimenteren met bvb. de jaarlijkse kerstmarkt, Dag van het Park, … 

• De stad gaat transparant, ethisch en bewust bankieren. Beleggingen en 

investeringen dienen duurzaam en sociaal verantwoord te zijn, vb. 

desinvesteren uit fossiele brandstoffen, mijnbouw, wapenindustrie, enz. 

 

  



4. Naar een nog betere participatie en inspraak van burgers en adviesraden  

  

De stad Sint-Niklaas heeft ingezet op participatie en inspraak, onder andere door 

de reguliere werking van de adviesraden. Het spreekt voor zich dat we wensen 

dat de AAS actief betrokken blijft bij de bestuurlijke beslissingen rond 

internationale solidariteit. Aan alle politieke partijen zeggen we uitdrukkelijk: 

wees niet bang om ons advies te vragen als we een meerwaarde kunnen 

betekenen voor het beleid. We willen graag samenwerken om de visie en de 

strategische richting van het beleid omtrent internationale solidariteit vorm te 

geven. 

De AAS vindt het zeer nuttig dat ze in haar werking administratief en ambtelijk 

ondersteund worden door het team internationale samenwerking. Een stedelijk 

ambtenaar moet hiervoor blijvend de ruimte krijgen. 

 

Concrete actiepunten voor de komende legislatuur: 

• De stad neemt het initiatief om een onderzoek naar andere participatie- 

vormen te starten om zeker te zijn dat de huidige participatie een gedragen 

referentieplatform is voor iedereen in de stad. Er kan gewerkt worden met 

enquêtes, bevragingen, wijkcomités, andere adviesraden, enz… 

• Behoud ambtelijke ondersteuning adviesraad 

• Opvolging van het gegeven advies: meten, rapporteren, overleg met andere 

adviesraden faciliteren 

• Nulmeting van een aantal speerpunten en jaarlijkse rapportering aan AAS 

• De stad neemt het initiatief om samenwerkingen met/tussen wijken, 

buurten, organisaties te faciliteren en te stimuleren 

 

  



5. Internationale solidariteit doe je niet alleen: samen voor Noord en Zuid 

      

Binnen onze stad werken al heel wat organisaties en burgers rond internationale 

solidariteit. De stad zelf heeft verschillende stedenbanden met steden in het 

Zuiden en hieruit zijn een aantal partnerschappen ontstaan. Wij denken dat er 

verder ingezet moet worden op internationale solidariteit zodat de lokale 

besturen elkaar kunnen helpen en ondersteunen bij problemen van armoede, 

klimaatverandering… 

Het is zeker ook belangrijk dat er nagedacht wordt over nieuwe manieren om de 

reeds bestaande initiatieven rond internationale samenwerking naar buiten te 

brengen. Tevens vragen we ook dat hier de nodige ondersteuning geboden wordt 

om partnerschappen te stimuleren. 

Er is een jaarlijks budget voorzien van 2,8€ per inwoner voor internationale 

samenwerking, hier willen we in de komende legislatuur graag een groeipad 

verwezenlijkt zien. 

Wij willen ook graag inzetten op het behoud en mogelijk de uitbreiding van het 

huidige educatief aanbod.  

 

Concrete actiepunten voor de komende legislatuur: 

• Werk maken van sensibilisatie van de burgers, de bestaande initiatieven 

onder de aandacht brengen en ruimte creëren voor nieuwe innovatie 

initiatieven 

• Communicatie: ruimte in elke editie van de Stadskroniek voor het thema 

internationale solidariteit 

• Behoud van het educatief aanbod, uitbreiding waar mogelijk met aandacht 

voor de link naar de SDGs 

• Groeipad opstellen van beschikbare middelen voor internationale 

solidariteit van 2,8€ per jaar/per inwoner naar 4€ in 2024 



• Middelen van Solidair Sint-Niklaas inzetten om samenwerking tussen 

organisaties en verenigingen rond internationale solidariteit te stimuleren 

en te faciliteren, vb. gezamenlijke organisatie solidaire loop 

• Ambitie om meer diversiteit binnen de adviesraden te brengen 

 


