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Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober 2012) stelde de Noord-Zuid raad een 
memorandum op waarbij zes concrete doelen werden opgesteld voor de komende legislatuur. Onderstaand 
advies dat het Strategisch Meerjarenplan bespreekt, werd afgetoetst aan de doelen uit het memorandum. 
 
 
Argumentatie:  
 
De argumentatie hieronder is gegroepeerd rond de acties. De verwijzing naar actieonderdelen volgt de niet-
numerieke volgorde van het actieplan.  
 
Actie 3.6.1.: 
Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen van sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking 
 
Geen opmerkingen vanuit de Noord-Zuid Raad. 
 
 
Actie 3.6.2.: 
Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid via het ontwikkelen en uitvoeren van een 
groeipad dat zowel een verbreding (partners: OCMW, AGB’s, Politie, Kunstensector,…) als verdieping 
(gevolgen van een aankoop op het Zuiden) inhoudt.  
 
De Noord-Zuid raad vindt het positief dat Stad Kortrijk zich engageert om het aankoopbeleid van de stad 
duurzaam te integreren in al haar geledingen. Wij zien hierin ook mogelijkheden tot het sensibiliseren en 
informeren van burgers. Een evaluatie van de huidige stand van zaken gekoppeld aan concrete doelstellingen 
die meetbaar zijn, op een transparante manier communiceren naar de burgers.  
 
 
Actie 3.6.3.: 
Extern: stimuleren van organisaties, diensten en burgers om kwalitatieve initiatieven op te zetten in kader van 
Noord-Zuid solidariteit. 
 
De snelheid waarmee de eerste Kortrijk for Life is opgezet om Kortrijkse initiatieven ten voordele van de 
Filipijnse slachtoffers van de tyfoon Haiyan te ondersteunen, geeft aan dat Stad Kortrijk haar coördinerende en 
ondersteunende taak ernstig neemt. Vanuit de raad hebben we reeds de noodzaak van het opstellen van en 
draaiboek aangebracht. We adviseren de stad om vanuit deze eerste actie dit draaiboek uit te schrijven en de 
Noord-Zuid raad hierbij te betrekken.  
Met betrekking tot de andere acties (May Fair Trade, de samenwerking met structurele partners, de inzet op 
vorming  en de financiële ondersteuning van Noord-Zuid organisaties) juicht de Noord-Zuid raad de continuïteit 
van deze projecten toe.  
 
Actie 3.6.4.: 
Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling rond afgebakende 
actiedomeinen en op een brede betrokkenheid van relevante diensten, partnerorganisaties en burgers 
(www.kortrijk.be/stedenband) 
 
We onthalen het vooruitzicht om de stedenband verder te zetten met enthousiasme. De afbakening van 
domeinen, zoals klimaat, lijkt ons een goed uitgangspunt. Een stedenband heeft het uitgangspunt van 
gelijkwaardige partners: we sturen daarom aan het driejarenplan in gezamenlijk overleg op te stellen, inclusief 
de evaluatie.  



De uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst ligt voornamelijk in handen van structurele partners. We 
zien hier nochtans ook mogelijkheden om de Kortrijkzanen actief te laten participeren in de stedenband rond het 
thema klimaat. 
De prominente rol die de jongeren krijgen als ambassadeurs van de stedenband, is een mooie erkenning voor de 
jongerenuitwisseling. Om jonge mensen in staat te stellen om op te treden als ambassadeurs is een duidelijke 
ondersteuning vanuit de stad nodig en mag de stad niet uit het oog verliezen dat de verwachtingen omtrent de 
verantwoordelijkheid van een dergelijke rol moeten zijn aangepast aan de jonge leeftijd van de ambassadeurs. 
Actieonderdeel drie focust op het informeren en sensibiliseren van de inwoners van Kortrijk over de 
stedenband. De invulling van dit actieonderdeel dient duidelijk geformuleerd te worden.  

 
 
Advies: 
 
De Noord-Zuid raad vindt in het strategisch meerjarenplan de meeste van haar doelstellingen terug. Dit stemt 
ons positief over de ingeslagen weg inzake Noord-Zuid beleid. Uiteraard willen we volgende aanbevelingen niet 
zomaar onder de mat zien geschoven:  
- Meetbare doelstellingen, waarbij de stad enerzijds een stand van zaken kenbaar maakt en anderzijds haar 

eigen doelstellingen naar de Kortrijkzanen toe formuleert en de uitvoering van haar beleid transparant 
communiceert;   

- Het opstellen van een draaiboek rond de noodhulpsituaties (Kortrijk for Life);  
- Een stedenband waarin gelijkwaardigheid als principe-sine-qua-non wordt geëerbiedigd en ook wordt 

verruimd naar burgerparticipatie. 
 
 
 
 
 
i.o.v.  
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