VILVOORDE ADVIESRADEN – DENKMOMENT 6-3-2018
Na de brede bevraging en de brainstorm uit CC Het Bolwerk uit 2019, kwamen vertegenwoordigers
uit de verschillende adviesraden op 3 maart 2018 samen voor een presentatie en bespreking van de
tussentijdse resultaten en om eventueel een aantal werkpunten aan te duiden.

1. PRESENTATIE VAN DE PRIORITAIRE WERKPUNTEN UIT DE BRAINSTORM
Ter info: Tijdens de bijeenkomst van 6 maart werden de “acties door de adviesraden” gepresenteerd.
In dit verslag zijn ook voorstellen van “acties door het lokaal bestuur” voor de volledigheid mee
opgenomen.
▪

Meer diversiteit in de adviesraden
▪ Actie door de adviesraad:

Actief werven voor meer diversiteit op evenementen

Meer thematisch werken (bv. voor jonge gezinnen…)

Korte engagementen

Publiekelijk naar buiten treden – Aanwezig zijn op lokale activiteiten als promo
▪ Actie door het beleid (of derden):

Meer in dialoog gaan met allochtone verenigingen

▪

Nieuw bloed - Voldoende deelnemers vinden voor de raden
▪ Actie door de adviesraad:

Interessante thema’s op agenda zetten

Interessante sprekers uitnodigen

Dit alles boeiend maken: de inhoud moet primeren

De raad meer openstellen

Publiekelijk naar buiten treden – Aanwezig zijn op lokale activiteiten als promo

Gerichter, thematisch communiceren naar doelpubliek
▪ Actie door het beleid (of derden):

Tijdig advies vragen

Zorgen voor het gevoel t.o.v. de raden “advies wordt gehoord”, “uw mening is van tel”…

Promotie voor de raden versterken

Externen en deskundigen aanreiken aan de raden

Via gemeenteraad uitnodigen

▪

Andere participatiemodellen ontwikkelen en gebruiken
▪ Actie door de adviesraad:

Andere manieren van vergaderen; bv. workshops

Minder formele, meer thematische en open werkvormen

Zelf andere werkvormen organiseren

Opvolgen van een memorandum
▪ Actie door het beleid (of derden):

Zorgen voor afstemming in de wijken – Brede input verzamelen

Ondersteuning (infrastructuur, communicatie, ambtenaar ter beschikking…)

▪

Betere communicatie: zowel adviesraad-bevolking, als adviesraad-beleid (2 tafels)
▪ Actie door de adviesraad:


Naar buiten komen door aanleveren van inhoud en programma

Content aanleveren voor de communicatie over de raden
▪ Actie door het beleid (of derden):

Communicatiekanalen aanreiken aan de raden

Meer ondersteuning: ambtenaar die communicatie coördineert

Katern in stadskrant
▪

Waarachtige participatie via een “outreachend” en “evenwichtig” beleid
▪ Actie door de adviesraad:

Concrete adviezen

Rekening houden bij advies met hogere kaders en algemeen belang
▪ Actie door het beleid (of derden):

Duidelijke krijtlijnen

Inzetten van andere denkwijze

▪

Meer netwerking en communicatie tussen de adviesraden onderling
▪ Actie door de adviesraad:

Meer netwerkmomenten: raden mobiliseren leden voor netwerkmoment
▪ Actie door het beleid (of derden):

Meer netwerkmomenten: Beleid zorgt voor een lijst met contacten uit de verschillende
adviesraden verspreiden

2. CONCRETE VOORSTELLEN (EN BIJHORENDE VRAGEN) VAN DE RADEN

Wat is het juridische kader voor lokale adviesraden? Wat zegt het gemeentedecreet daarover? Wie
beslist lokaal over statuten etc.? Wat betekenen eventuele voorstellen voor de statuten van de
adviesraden?
Beslissingen over statuten, samenstelling, organisatie en ondersteuning van lokale raden ligt vandaag
in principe bij de gemeenteraad, zegt het Gemeentedecreet. Dat decreet wordt per 1-1-2019 wel
opgevolgd door een nieuw decreet Lokaal Bestuur, maar de regels voor adviesraden blijven
grotendeels behouden - op twee punten na: (1) de verplichting om verslagen en einddocumenten te
delen met de gemeenteraad en (2) de verplichting om afspraken te maken over de manier waarop
het beleid feedback geeft over het gevolg dat het beleid zal geven aan advies.
Idealiter worden deze afspraken en statuten lokaal in onderling overleg vastgelegd, vindt De
Wakkere Burger.
Verder: Er bestaat een trend op Vlaams politiek niveau om meer vrijheid te geven aan de steden en
gemeenten om zelf te bepalen welke raden ze willen overhouden, op welke manier ze die willen
inzetten… meer nadruk op bereik van breed publiek
Hoe kan de preventieraad zijn werking dynamiseren?
Geen echt antwoord vandaag – Nader te bekijken, ook in het licht van dit ‘bijsturingstraject’.
Voorstel m.b.t. meer thematische werking:

Niet steeds vergaderen rond een agenda met uiteenlopende onderwerpen, maar regelmatig of
indien actueel ook eens een thema-vergadering te organiseren en daarbij ook breder uit te nodigen
voor het debat daarover:
▪ een breder publiek uit te nodigen,
▪ direct betrokkenen bij de kwestie
▪ mensen met een zekere kennis over dit thema, professionals…
▪ geïnteresseerde of betrokken andere raden
Voorstellen voor meer uitwisseling/samenwerking tussen de raden:
Een door alle raden gedeelde lijst met contactpersonen zou toelaten om elkaar te contacteren indien
er ‘overlappende thema’s of belangen’ aan bod komen, om eventueel agenda’s en verslagen uit te
wisselen. Het lijkt zinvol om bv. agenda’s uit te wisselen, via Citizenslab of ander kanaal, om tijdig op
de hoogte te blijven van nieuwe initiatieven van andere raden, maar ook van het beleid, om eigen
ideeën als inspiratie te bezorgen aan andere raden.
Raden die samenhangende thema’s hebben (bv. Cultuur, sport en vrijetijdssfeer) zouden – al dan
regelmatig – een gezamenlijke vergaderavond kunnen afspreken. Waar bv. tijdens een eerste uurtje
de eigen zaken aan bod komen, maar waar daarna een gezamenlijk gesprek, lezing… over een
gedeeld onderwerp kan plaatsvinden.
Het gevoel leeft wel dat deze samenwerking via samenkomsten best alleen gebeurd wanneer de
situatie daar om vraagt. Dus niet noodzakelijk op een vast ritme.
Of niet voor de volledige raad, maar alleen gezamenlijke vergaderingen van een dagelijks bestuur,
raad van bestuur…
Ook een themavergadering (zie eerder) zou waar nodig een gezamenlijk debat en advies kunnen
opleveren: extra perspectieven en argumenten voor een rijker gesprek en advies. Belangrijk daarbij:
brede onderwerpen kiezen, een debat dat voorbij het eigenbelang gaat van raden, sectoren of
verenigingen. Geciteerde thema’s die bv. zowel cultuur, sport, jeugd… kunnen aanbelangen:
▪ ondersteuning van raden en verenigingen
▪ uitleen van materiaal
▪ uitwisseling van materiaal tussen verenigingen
▪ gebruik of bouw van infrastructuur (bv. nieuw sport/cultuurcomplex in Koningslo).
Dat zou een gezamenlijk voorstel of advies kunnen opleveren.
Voorstel voor breder bereik:
Nadrukkelijk meer aandacht hebben voor het niveau van wijken en buurten: Wat gebeurt daar al van
overleg, netwerking…? Hoe vinden raden aansluiting bij wat daar leeft? Vaak bestaat daar al een
lokale dynamiek.
Om daar meer contact mee te hebben, dus om een breder publiek aan te spreken, zou men kunnen
werken met wisselende vergaderlocaties in de verschillende deelgemeenten of buurten. Zeker voor
een specifiek thema dat vooral daar een lokaal effect zou hebben.
Bij de bevraging bleek een zekere motivatie van respondenten via Citizenslab om mee te werken aan
een adviesraad – vooral tijdelijk/thematisch. Vraag: slide m.b.t. deze antwoorden toevoegen aan
verslag.
- - - einde verslag - - -

SLIDES – ENQUETE: antwoorden via Citizenslab

