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Lokaal bestuur en noord-zuid
Politieke en bestuurlijke structuur
• De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan op lokaal niveau. Betreffende noord-zuid
beslist hij onder andere over: opname noord-zuid in meerjarenplan, installatie GROS, subsidies en noord-zuidbudget.
• Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de dagelijkse werking van het
lokale bestuur. Het staat dus ook in voor de ontwikkeling, aansturing, opvolging en evaluatie
van het lokale noord-zuidbeleid. Ontwikkelingssamenwerking is geen verplichte bevoegdheid.
Daarom zijn er nog een tiental Vlaamse gemeentes die geen schepen voor Ontwikkelingssamenwerking hebben.
• In meerdere gemeenten wordt er een ambtenaar aangesteld die zowel beleidsvoorbereidend
als beleidsuitvoerend werk verricht. Zie fiche 4.
• Het noord-zuidmiddenveld (waaronder lokale werkingen van ngo’s, 4de-pijlerinitiatieven ...) is in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten ondergebracht in een GROS
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking). Een GROS adviseert het bestuur,
stimuleert uitwisseling en samenwerking binnen de gemeenteraad en organiseert activiteiten
om de bevolking te sensibiliseren. Zie fiche 3.
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Rol van het lokale bestuur
Het lokale bestuur kan drie verschillende rollen uitvoeren:
• Actor: het lokale bestuur zet zelf programma’s en activiteiten op, al dan niet samen met
het middenveld.
• Regisseur: het lokale bestuur bepaalt de inhoudelijke accenten, maar laat de uitvoering
over aan derden.
• Facilitator: het lokale bestuur verleent de nodige ondersteuning (logistiek, financieel) aan
het middenveld, zodat dit zijn activiteiten kan uitvoeren.
Afhankelijk van de aanwezige expertise, de draagkracht en het politieke draagvlak zal de gemeente één of meerdere rollen opnemen.

Taken van de schepen
Er is geen noord-zuidbeleid mogelijk zonder een schepen die zijn of haar ideeën weet te
‘verkopen’ bij het gemeentebestuur en bij de inwoners van de gemeente.
Concrete taken:
• Ervoor zorgen dat de collega-schepenen noord-zuid en duurzaamheid opnemen in hun
bevoegdheden.
• Erop toezien dat genomen beslissingen niet in strijd zijn met het noord-zuidbeleid.
• De gemeenteraad betrekken bij het noord-zuidbeleid, door de gemeenteraadsleden er
regelmatig inlichtingen en informatie over te verschaffen.
• Een nauwe samenwerking opbouwen met de adviesraad (GROS) en de particuliere
initiatieven in de gemeente. Samenwerking stimuleren.
• De bevolking betrekken bij het noord-zuidbeleid door noord-zuidthema’s voortdurend
onder de aandacht te brengen.

Beleidsplanning anno 2014 - BBC
Gemeenten zijn sinds kort verplicht om hun meerjarenplan op te maken a.d.h.v. de Beleids- en
Beheerscyclus (BBC). Die daagt hen uit om beleidsdomeinen als ontwikkelingssamenwerking
op te nemen als een thema dat verschillende beleidsdomeinen overschrijdt.
Hierbij kunnen diverse actoren een rol spelen:
• Schepen: bekijkt samen met het middenveld hoe en waar noord-zuid omgezet kan worden
in doelstellingen, actieplannen en acties.
• Gemeentesecretaris: bewaakt het noord-zuidthema in het volledige m
 eerjarenplan,
brengt verschillende diensten samen en bereidt inhoudelijke keuzes voor het
schepencollege voor.
• Noord-zuidraad (GROS): bewaakt de speerpunten van het noord-zuidbeleid. Indien de gemeente subsidies wil krijgen van Vlaanderen, is een advies van het middenveld ook verplicht.

