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Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert

Sociale economie moet meer grensoverschrijdend
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“Bomen hebben
van nature de
wijsheid om niet
tot in de hemel te
willen groeien.”
(vrij naar Bob
Goudswaard)

De herfst is begonnen en
samen met de eerste
paddenstoelen zijn ook
weer heel wat verkiezingsborden opgedoken.
We staan dan ook vlak
voor de gemeenteraadsen provinciale verkiezingen. De verkiezingen
waarvan de burger misschien nog het meeste
wakker ligt, want wie zal
in de toekomst de gemeente of stad besturen?
De laatste jaren is steeds
meer het besef gegroeid
dat alle aspecten van het
besturen door een duurzame bril moeten bekeken worden. Of het nu
gaat over aankopen van
zaken, bouwen van woningen, leveren van dien-

sten of organiseren van
festiviteiten, … alles moet
een duurzaamheidstoets
kunnen doorstaan.
Binnen duurzaamheid
onderscheiden we drie
pijlers: economie, milieu
en sociaal. Bij het inspelen op die laatste pijler
wil Interwaas de Wase
gemeenten verder bijstaan. Nieuwe decreten
geven aan de lokale overheden de opdracht om
meer als regisseur op te
treden bij het opstarten
en uitbouwen van sociale
economie initiatieven en
de lokale diensten economie, dan nog het liefst
over de gemeentegrenzen heen. De komende

jaren zullen er daardoor
nieuwe samenwerkingen
ontstaan tussen lokale
overheden en sociale
economie initiatieven om
aan nieuwe noden een
antwoord te geven. Voor
het begeleiden van die
processen staan we bij
Interwaas klaar. Zit je
met een idee of heb je
plannen, neem dan contact op met onze helpdesk. Ter inspiratie raden
we je alvast de leespocket ‘Toekomsten voor
duurzame ontwikkeling’
van de VVSG aan, waarover verder meer.
Rik Daelman
Voorzitter

Interwaas geeft het goede voorbeeld
Het werken met sociale
economie bedrijven promoten kan je niet doen
zonder zelf het goede
voorbeeld te geven. Interwaas besteedt groenopdrachten uit aan de
sociale economie, laat

door hen openingen en
recepties verzorgen,
graffiti van de gevel verwijderen, zwerfvuil ophalen, enz. Recent publiceerden we een opdracht
om de sociale economie
in te schakelen bij het

strippen van een gebouw. Ook het in stand
houden van een ander
gebouw staat op het programma. Wens je hierover meer informatie,
neem dan contact op met
de helpdesk.

Contact

Planning

Interwaas
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Filip Deproost

De Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen,
opgericht met steun van de POD Maatschappelijke Integratie, heeft tot doel netwerken uit te
bouwen rond (sociale) duurzaamheid. Binnen
dat kader plannen we op regelmatige basis activiteiten voor bepaalde doelgroepen. In oktober
staat het volgende overlegmoment op het programma:

Telefoon: 03/780 52 33
Fax: 03/780 52 09
E-mail: filip.deproost@interwaas.be
www.interwaas.be

26/10/2012: bijeenkomst van de denktank van
de Wase sociale economiebedrijven

FAQ
Mag ik erop vertrouwen dat een sociaal economie bedrijf in orde is met de noodzakelijke vergunningen en erkenningen nodig om hun opdracht uit te voeren?
Net als de reguliere ondernemingen, moet ook de sociale economie zich in orde stellen met alle spelregels die er bestaan met betrekking tot de markt waarop ze zich begeven. Laten we dit illustreren aan
de hand van een praktijkvoorbeeld. Als een sociaal economie bedrijf, dat op zich al in orde is met de
verplichtingen jegens de Kruispuntbank voor Ondernemingen, catering en recepties wil verzorgen,
moeten ze net als een ander bedrijf ervoor zorgen dat ze in orde zijn met alle wetgevingen die moeten
gerespecteerd worden. Denk maar aan HACCP (= Hazard Analysis and Critical Control Points), vestigingswet indien meer dan lichte maaltijden, alcoholvergunning, milieuvergunningen, bijdrage aan het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, … Iedereen dus gelijk voor de wet!

Wegwijs in websites

Duurzame ontwikkeling

Er bestaan een enorm aantal
websites die handelen over
duurzaamheid en alle mogelijke
aanverwante onderwerpen. We
willen in deze nieuwsbrief regelmatig enkele ervan aan je voorstellen.

De VVSG heeft een reeks van
boekjes uitgegeven n.a.v. de
verkiezingen. Wij pikken er
het boekje ‘Toekomst voor
duurzame ontwikkeling’ uit.
Dit werkje van net geen 100
pagina’s zet de lokale besturen op weg naar een samenhangend en duurzaam beleid
op alle vlakken. Er staan ook
veel praktijkvoorbeelden in.
De auteur is de heer Alex Verhoeven en meer info is te vinden op de website
www.vvsg.be.

Www.duurzaamstegemeente.be
is een website waar de firma
Cofely Services de duurzaamste
gemeente van 2012 heeft verkozen aan de hand van een aantal
criteria. Winnaar is de stad Namen. Interessant aan de site is
dat je van alle deelnemende
gemeenten hun ingediende project kan bekijken.

