Verslag werkgroep noord-zuidraad (26 maart 2015)
Aanwezig:

Cor Anthonissen, Paul De Groote, Mia Jamaer, Marc Michiels, Victoire Molemans,
Remi Serranne, Oger Vaes, Patrick Vissers

1. Verslag vorige bijeenkomst
De aanwezigen overlopen het verslag van de bijeenkomst van 17 december 2014. Er zijn geen
opmerkingen.
Omdat Oger Vaes voor het eerst op de bijeenkomsten van de werkgroep aanwezig is, stellen alle
aanwezigen zich kort voor en geven hierbij ook enige toelichting over de initiatieven waarbij zij
betrokken zijn.

2. Oprichting GROS
Vooraleer meer in detail in te gaan op de structuur van de GROS, wijst Patrick Vissers op een aantal
randvoorwaarden met betrekking tot de werking van adviesraden in het algemeen. Deze zijn ofwel
door het Vlaams gemeentedecreet opgelegd of kwamen tot stand in het kader van afspraken die
binnen de gemeente Boortmeerbeek werden gemaakt. Deze kunnen als volgt worden samengevat:
 In elke adviesraad moet een zeker genderevenwicht worden gerespecteerd. Maximum 2/3 van
de leden mogen van eenzelfde geslacht zijn.
 Gemeenteraadsleden mogen een adviesraad bijwonen, maar mogen geen rol spelen in de
eventuele besluitvorming ervan.
 In Boortmeerbeek beschikken adviesraden niet over een eigen werkingsbudget. Indien een
adviesraad een activiteit wenst te organiseren, wordt de verantwoordelijkheid hiervoor
genomen door de gemeente die dan ook voor de financiering ervan instaat.
 Voor de leden van een adviesraad heeft de gemeente een verzekering lichamelijke ongevallen
afgesloten.
Vervolgens wordt aan de hand van een nota de voornaamste elementen die in de statuten van de
adviesraad zouden moeten worden opgenomen, besproken. Ten aanzien van de principes die in deze
nota werden opgenomen, formuleert de werkgroep volgende voorstellen tot aanpassing:
 Naam: binnen de werkgroep is een consensus om eerder over de noord-zuidraad te spreken in
plaats van GROS. Met deze naam wordt immers duidelijker weergegeven waar de adviesraad
voor staat.
 Doelstellingen: de werkgroep is van oordeel dat bij de doelstellingen duidelijker moet worden
verwoord dat het informeren over lokale projecten eveneens tot de doelstelling van de
adviesraad hoort.
 Samenstelling: De nota stelt dat een individueel geïnteresseerd in de gemeente moet wonen. Dit
wordt genuanceerd door te stellen dat een individueel geïnteresseerde in de gemeente actief
moet zijn. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een leerkracht die in de gemeente les
geeft, maar er niet woont, toch actief kan zijn in de adviesraad.
Rekening houdende met de geformuleerde bedenkingen zal Patrick Vissers tegen de volgende
bijeenkomst een ontwerp van statuten voorbereiden. Indien hierover binnen de werkgroep een
consensus bestaat, kunnen deze vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

3. Communicatie werking noord-zuidraad
Een eerste stap om de werking van de noord-zuidraad bekend te maken, is de vermelding ervan op
de gemeentelijke website. Patrick Vissers zal hier werk van maken maar heeft hiervoor materiaal
nodig over de projecten waarrond de aanwezigen actief zijn. Enkele aanwezigen hebben hiervoor
reeds een tekst over hun project klaar; de anderen zullen dit zo spoedig mogelijk bezorgen.
Zodra de noord-zuidraad formeel door de gemeenteraad is opgericht, zal hierover ook via de
gemeentelijke nieuwsbrief en een persmededeling worden gecommuniceerd.

4. Organisatie eerste ‘publieksactiviteit’
Tijdens de vorige bijeenkomst werd reeds de mogelijkheid besproken om als eerste publieksactiviteit
een bijeenkomst te organiseren voor alle vrijwilligers van de verschillende projecten. Op die manier
krijgen ze de kans om elkaars projecten (beter) te leren kennen. Er is een consensus dat dit zeker een
goede startactiviteit zou zijn, al merkt Paul De Groote wel op dat het moeilijk is om een echte
publiekwerking uit te bouwen als het nog duidelijk is welke koers de noord-zuidraad zal varen. Welke
boodschap kan of moet aan de aanwezigen van deze publieksactiviteit worden gebracht? Er wordt
afgesproken op de volgende bijeenkomst dieper in te gaan op deze vraag en vervolgens op basis van
deze gedachtewisseling te proberen tot concrete afspraken over een eerste publieksactiviteit te
komen.
Patrick Vissers wijst ook op de mogelijkheid van Boortmeerbeek Feest! op zondag 6 september 2015.
Deze activiteit wordt door het gemeentebestuur georganiseerd en omvat o.a. een
verenigingenbeurs. De noord-zuidraad zou zich hier kunnen voorstellen met de verschillende
projecten waarrond in de gemeente wordt gewerkt.
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