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3.2.1.1. De gemeente Middelkerke voert een beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 
(Vlaamse beleidsprioriteit GOSVBP01) 

 

Huidige situatie 

De gemeente Middelkerke beschikt over een voltijdse beroepskracht die naast haar regisseur- en 
coördinerende functie, het Noord/Zuidcomité als gemeentelijke adviesraad en de 5 particuliere 4

de
 

pijlerorganisaties ondersteunt. Daarnaast organiseert de gemeente eigen acties in functie van de 
Noord/Zuidproblematiek en ondersteunt zij financieel de 4

de
 pijlerverenigingen, individuele vrijwilligers, 

het Noord/zuidcomité, de 11.11.11-actie en het noodhulpfonds. 

 

Visie voor verandering naar 2019 

De gemeente Middelkerke onderschrijft de Vlaamse beleidsdoelstelling met de opname van 
ontwikkelingssamenwerking in het reguliere lokale beleid en de verdere professionalisering van de 
lokale besturen op het vlak van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking, zowel op het vlak van 
eigen acties als op het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven. 

Het gemeentebestuur wil het huidig beleid behouden en de huidige personeelsbezetting van 1 
voltijdse beroepskracht aanhouden, maar wil nog meer het accent leggen op de ondersteuning van de 
lokale particuliere verenigingen en de Noord/zuidproblematiek integreren in de vele bestaande 
activiteiten die georganiseerd worden door de andere deelsectoren sport, cultuur, jeugd, onderwijs, 
bibliotheek en toerisme. Belangrijk hierbij is externe sensibilisering en het creëren van voldoende 
interne draagvlak binnen de gemeente 

 

Actieplan en acties GOSVBP01 2014-2019 

De bedragen die werden gekoppeld aan de acties zijn de bedragen die de gemeente voorziet tijdens 
de periode 2014-2019. 

 

1) Noord/zuid sensibiliseringsacties gericht op specifieke doelgroepen (senioren, 2
de

 verblijvers) : € 
2.100 

2) Organisatie van het wereldcafé ism met de lokale 4
de

 pijlerorganisaties en het Noord/zuidcomité  : € 
9.000 

3) Organisatie Couleur aan Zee ism lokale en externe 4
de 

pijlerorganisaties, het Noord/zuidcomité, de 
dienst toerisme en externe handelaars : € 84.000 

4) Organisatie De Andere Modeshow ism de dienst cultuur : € 12.000 

5) Organisatie 2
de

 handsboekenbeurs tvv 11.11.11.-actie : € 900 

6) Organisatie mondiale themaweek : € 5.000 

7) Organisatie mondiale workshops ism Toffe Dingendag van de jeugddienst : € 4.800 

8) Sensibilisering rond mondiale en duurzaamheidsthema’s tijdens het Landbouwweekend : € 1.200 

9) Samenwerking met andere gemeentelijke diensten waaraan het Noord/zuid-thema wordt gekoppeld 
(Vredesdag, sportactiviteiten, culturele en sociaal cohesie versterkende aperitiefconcerten in de 
deelgemeente, Dag van het Park,…) 



10) Organisatie Fair Trade@school met eerlijk ontbijt/lunch, inclusief educatief spel ism alle scholen : 
€ 12.000 

11) Organisatie van begeleide workshops 11.11.11 ism alle scholen : € 3.000 

12) Organisatie van wereldwaterdag in alle scholen ism milieudienst : € 1.500 

13) Bewustmakingscampagnes naar politici rond Faire Trade, 11.11.11, … 

14) Interactieve info- en duurzame productenstand op de boerenmarkt tijdens Week van de Fair Trade 
: € 600 

15) Informatieve Fair Trade-lunch voor gemeente- en OCMW-personeel ikv Fairtrade@work ism 
Sociaal Opleidingsatelier OCMW : € 900 

16) Organisatie van Fair Trade-acties voor gemeentepersoneel nav Week van de Fair Trade, 
Nieuwjaar, Pasen, … : € 4.800 

17) Winkels en verkooppunten van Fair Tradeproducten in de kijker plaatsen : € 1.000 

18) Sensibiliseren en stimuleren van het lokaal bestuur tot uitbreiding van aankoop van Fair 
Tradeproducten 

19) Sensibiliseringsacties rond Fair Trade naar diverse doelgroepen ism dienst lokale economie, 
lokale handelaars, verenigingen en scholen : € 4.800 

20) Organisatie en uitbreiding van bijéénkomsten trekkersgroep Fair Trade 

21) Inspelen op acties van Faire Tradegemeente nationaal : € 3.000 

22) Aanmaak, gebruik en verspreiding van nieuw promo- en communicatiemateriaal ter voorstelling 
van het lokaal beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en het herwerken van het 
communicatieplan ism met de dienst communicatie, participatie & onthaal : € 4.800 

23) Deelname aan vorming van ambtenaren en Noord/Zuidcomité-leden en interne reflectie- en 
vormingsmomenten ism het Noord/zuidcomité : € 2.100 

24) Organisatie van evaluaties omtrent geïntegreerd werken binnen en buiten de gemeente, 
meewerken met werkgroep interne milieuzorg en de opvolging van het meerjarenplan 

25) Verstrekken van  gemeentelijke toelagen aan Noord/zuidcomité als erkend adviesorgaan : € 9.000 

26) Organisatie plandag en bedanking vrijwilligers ism Noord/Zuid-comité : € 3.600 

27) Ondersteunen door  de gemeente van initiatieven van het Noord/zuidcomité op logistiek, 
inhoudelijk en promotieel vlak : 3.900 

28) Verstrekken van gemeentelijke toelagen aan de lokale 4
de

 pijlerprojecten € 42.000 

29) Verstrekken van gemeentelijke toelage aan 11.11.11 : € 9.443,52 

30) Verstrekken van gemeentelijke toelage ifv Noodhulpfonds die wordt gebruikt bij rampen en enkel 
voor erkende noodhulporganisaties : € 28.330,56 

31) Opnemen van regisseursrol, coördinator en organisator van het lokaal gemeentelijk 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid via 1 voltijdse beroepskracht  :  de loonkost bedraagt hiervoor  € 
173.513,52 (basis brutoloon 07/2013 = 2.409,91 x 12 maanden = 28.918,92 x 6 jaar = 173.513,52 


