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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy
Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien
Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou, Françoise de
Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Ahmed M’Rabet, Gemeenteraadslid.

Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Algemeen beleidsplan voor Internationale Solidariteit 2015-2018 en actieplan 2015-2016#
Openbare zitting

Internationale Solidariteit en Samenwerking
De gemeenteraad,
Overwegende dat mondiale uitdagingen een wereldwijde aanpak vragen, met
verantwoordelijkheid van verschillende politieke niveaus, van lokaal tot internationaal ;

een gedeelde

Overwegende dat de strategische doelstelling van het gemeentelijk beleid van internationale solidariteit
betreft het vergroten van het draagvlak voor onderwerpen gerelateerd aan internationale solidariteit ;
Overwegende dat in de beleidsnota 2014 een engagement werd opgenomen om een Etterbeeks plan van
Internationale Solidariteit op te stellen, dat een coherente en gedeelde benadering beoogt met de leden van
de adviesraad voor Internationale Solidariteit en andere lokale partners die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van een beleid van internationale solidariteit (scholen, culturele en sociale instanties, burgers,
enz.)
Overwegende dat dit beleidsplan 2015-2018, die u voorgelegd wordt als bijlage, u de missie voorstelt,
alsook de krachtlijnen van het beleid, de doelstellingen, de activiteiten om deze te verwezenlijken en de
thema's die zullen behandeld worden, gelinkt aan de huidige mondiale uitdagingen.
Overwegende dat het bijgevoegd actieplan 2015-2016 u een beeld geeft van de activiteiten van het najaar
2015 tot augustus 2016, zodat u een overzicht heeft van de geplande activiteiten en de voorziene budgetten
die er aan gekoppeld zijn ;
Overwegende dat de adviesraad, de ERTIS, betrokken werd bij het opmaken van een SWOT analyse van de
interne sterktes en zwaktes van het beleid van internationale solidariteit en het formuleren van de
opportuniteiten en bedreigingen, en dat het beleidsplan voorgesteld werd op de vergadering van 18 juni 2015
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het beleidsplan van Internationale Solidariteit 2015-2018 en het actieplan 2015-2016 goed te keuren.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Rik Baeten
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