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HOGE RAAD VOOR LOKALE EN MONDIALE DUURZAME ONTWIKKELING 

 

Wie ? 

- Max 5 afgevaardigden  vanuit de sector “ontwikkelingssamenwerking” 

(kunnen onafhankelijke deskundigen zijn die zich willen engageren) 

- Max 5  afgevaardigden vanuit de sector “milieu” 

(kunnen onafhankelijke deskundigen zijn die zich willen engageren) 

- Schepen voor ontwikkelingssamenwerking (geen stemrecht) 

- Schepen voor milieu (geen stemrecht) 

- Ambtenaar ontwikkelingssamenwerking/milieu (rapporteur) 

- Uit de leden wordt 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter gekozen 

 

 



Doel & Taken ? 

- De Hoge Raad is een denktank rond milieu, duurzame ontwikkeling & milieutopics 

- De Hoge Raad fungeert als een dagelijks bestuur van de werkgroepen 

- Bewaakt de budgetten en financiële middelen van werkgroepen en werktafels 

- Stimuleert de sector overschrijdende werking van de werkgroepen 

- Screening dossiers projecten die naar de onafhankelijke jury gaan  

- Bepaalt het jaarthema van noordwerking, scholenwerking, en werkgroepen 

(een thema kan ook voor 2 jaar worden vastgelegd om meer impact te hebben) 

- De Hoge Raad is ook een adviesorgaan van het College en Gemeenteraad en kan zowel 

autonoom advies geven als gevraagd worden een advies uit te werken, eventueel na 

consultatie van de werkgroep(en) 

 

Financieel ? 

- Beide werkgroepen hebben een budget van 1500 euro elk voor werkingskosten 

- Voor Noordwerking wordt een budget voorzien van 10.000 euro 

- Voor de projecten ontwikkelingssamenwerking ligt een budget vast van 37.000 euro 

- Noodhulp 3000€ 

- Voor de subsidiëring van de milieuverenigingen is een budget van 1250 euro voorzien 

(activiteiten worden gehonoreerd volgens een puntenstelsel) 

 

Periodiciteit ? 

- De Hoge Raad komt 3 x per jaar samen (begin januari/begin mei/begin september) 

- De Hoge Raad kan naar eigen inzicht nog buitengewone zittingen organiseren 

- De leden kunnen het hele jaar door communiceren per mail, ook om noodwendige besluiten 

te kunnen treffen. 

 

WERKGROEP MONDIALE ONTWIKKELING 

 

Wie? 

- Afgevaardigden verenigingen actief binnen sector ontwikkelingssamenwerking (max 

streefcijfer 25 leden) 

- Min. 2 jongerenafgevaardigden van secundair of hoger onderwijs. 

- 1 afgevaardigde per politieke partij (die vertegenwoordigd is in gemeenteraad en geen 

Schepen van ontwikkelingssamenwerking levert) (geen stemrecht) 

- Schepen Ontwikkelingssamenwerking 

- Uit de gedelegeerden wordt 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter gekozen (geen politiek 

afgevaardigde) 

- Ambtelijke ondersteuning door 1 ambtenaar 

 

 



Taken ? 

- Uitwerken, voorbereiden of plannen van allerlei activiteiten 

- Uitwerken van het jaarthema dat werd bepaald door de Hoge Raad 

- Suggesties doen aan Hoge Raad met volgende activiteitsjaren 

- Noordwerking uitrollen 

- Adviezen 

- Toewijzing noodhulp  

 

WERKGROEP KLIMAAT, MILIEU & NATUUR 

 

Wie ? 

- Afgevaardigden verenigingen actief binnen sector “milieu” (max streefcijfer 25 leden) 

- 2 jongerenafgevaardigden van secundair of hoger onderwijs 

- 1 afgevaardigde per politieke partij (die vertegenwoordigd is in gemeenteraad en geen 

Schepen van milieu levert) (geen stemrecht) 

- Schepen Milieu en duurzame ontwikkeling 

- Uit de gedelegeerden wordt 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter gekozen (geen politiek 

afgevaardigde) 

- Ambtelijke ondersteuning door 1 ambtenaar 

 

Taken ? 

- Uitwerken, voorbereiden of plannen van allerlei activiteiten 

- Uitwerken jaarthema dat werd bepaald door de Hoge Raad 

- Adviezen geven of uitbrengen natuur, milieu, duurzame transitie 

- Milieuprijs duurzaam project en Duurzame Lokale Economie 

 

 

WERKTAFELS 

 

Worden samengesteld om het uitwerken van de jaarthema’s of projecten voor te bereiden in een 

kleine werkgroep. 

 

1. Werktafel toekenning subsidies projecten in het globale Zuiden: 

 

Samengesteld uit onafhankelijke juryleden 

 Dr Walter Buydens , externe deskundige milieu & ontwikkelingssamenwerking 

 Externe deskundige VVSG  

 Schepen Ontwikkelingssamenwerking (geen stemrecht) 

 Ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking (rapporteur) 



 

2. Werktafel bomenwerkgroep 

 

3. Werktafel Grosso Mondo 

 

 

4. … 

 

 

 


