Verslag Raadscommissie Ad hoc: 04 juni 2019

Openbare zitting
Aanwezige leden:
Voorzitter : Frie De Greef
Effectieve leden : Gabriëla Langmans, Maarten Willems, David Haelterman, Sabine Ledens, Harold
Vanheel, Axel Degreef (plaatsvervanger van Mia Vandervelde).
Lid met raadgevende stem : Marinus van Greuningen.
Verontschuldigde leden: Barbara Vermeulen
Aanwezigen in het kader van het dossier: Catherine Elseneer, beleidsmedewerker

Start vergadering: 19:00
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
Ze legt het belang uit van de werking van de diverse adviesraden.
Om het participatiebeleid optimaal vorm te geven en een meer uniform en samenhangend beleid te
verzekeren, wordt de werking van de adviesraden herbekeken en hierbij dus ook toegelicht.
De voorzitter geeft het woord aan Catherine Elseneer, beleidsmedewerker, die de overkoepelende
afsprakennota aan de hand van een powerpoint toelicht.
De beleidsmedewerker overloopt de gehele afsprakennota, gaande van algemene informatie over
adviesraden, naar een schematische voorstelling van de raden, de doelstellingen, de samenstelling,
de adviseringsfunctie, de bijkomende opdrachten, de ondersteuning, de agenda en de verslaggeving,
de samenwerking en de communicatie. Ze eindigt met een slide over een transparante timing.
Hier onder de vragen en opmerkingen die gesteld worden:
Verslag
De verslaggeving van de vergaderingen is verplicht en wordt opgemaakt en doorgestuurd ten laatste
één week na de vergadering.
Commissielid Vanheel maakt de opmerking dat voor sommige adviesraden de timing van één week
te kort zou kunnen zijn voor de opmaak van een verslag.
De beleidsmedewerker vraagt hem wat dan een haalbare en realistische timing zou zijn voor de
opmaak van een verslag, maar daar heeft hij geen antwoord op.
Commissielid Vanheel meldt dat elke adviesvraag best opgenomen dient te worden in het verslag,
wat bevestigd wordt door de beleidsmedewerker.
Rol van de ambtenaar
De ambtenaar ondersteunt de adviesraad met de nodige informatie en in de meeste gevallen ook
administratief.
Commissielid Ledens stelt voor om eventueel “waar nodig of kan” toe te voegen, maw. “de
ambtenaar ondersteunt de adviesraad met de nodige informatie en in de meeste gevallen ook
administratief, waar nodig of kan.” Dit ten einde de werklast van de ambtenaar niet te verzwaren.
De beleidsmedewerker meldt dat een verslag dient opgemaakt te worden na elke vergadering, maar
dat het in de overkoepelende afsprakennota niet vermeld wordt die precies het verslag dient te

maken. Dat mag de voorzitter, de secretaris, de ambtenaar of een andere vrijwilliger in de adviesraad
zijn.
Andere opmerkingen
Commissielid Vanheel stelt voor dat het interessant zou kunnen zijn om een voorstelling te hebben
van alle raden op een gemeenteraad. Elke raad kan zich dan even komen voorstellen aan de
gemeenteraadsleden.
Commissielid Ledens geeft ook mee dat een adviesraad een creatief en adviserend platform is en
geen klaagbarak noch belangenvereniging.
Bij de start van de werkzaamheden van de adviesraden moet in elke adviesraad de doelstelling
duidelijk geschetst worden. Het is belangrijk dat de adviesraden een zelfanalyse doen, door zich
bijvoorbeeld de vragen te stellen: Wat doen we als adviesraad? Wat verwacht het bestuur? Om goed
hun taak te kunnen uitoefenen kan vorming voor alle leden van adviesraden nuttig zijn.
Wat de facturatie van Unizo betreft voor de braderie, stelt commissielid Ledens voor om deze niet
meer via de adviesraad te laten passeren, maar meteen naar de dienst te sturen.
De voorzitter eindigt deze raadscommissie met een algemene schets over het belang van
adviesraden. Het is niet omdat er een afsprakennota is dat er meteen ook goed werkende
adviesraden zijn. Werken met adviesraden wil ook zeggen dat we er met z’n allen in moeten
investeren (mensen stimuleren tot deelname, agendasetting,…) en dat we hun plaats in het hele
participatiegebeuren (verhouding lokaal bestuur, burgers, adviesraden, middenveld) moeten
benoemen. Een oproep aan de fracties om hier mee over na te denken.

Einde: Omstreeks 20:15 u dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit zij de
vergadering.

De verslaggever,
Catherine Elseneer, beleidsmedewerker

