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BEVRAGING ADVIESRADEN HOEILAART [2018] 

In dit rapport vind u de resultaten van een bevraging van leden van de adviesraden van Hoeilaart enerzijds en van de leden van het College anderzijds. Deze 

bevraging past in een evaluatie en bijsturing van afspraken die in een eerder traject werden vastgelegd m.b.t. de samenwerking tussen de raden en het 

gemeentebestuur. 

 

-- ADVIESRADEN 

Wie bent u ? 

 
 

2/ Waarom bent u lid van een adviesraad? Wat is uw motivatie? (groepen kunnen hier verschillende motivaties noteren) [54 antw] 

 persoonlijke interesse 

 Interesse in bibliotheekwerking 

 Om de jeugd en jeugdverenigingen te vertegenwoordigen en in de 

kijker te zetten, voor het plezier en om het gevoel te hebben iets te 

kunnen betekenen voor de jeugd. 

 inspraak voor de toekomst van onze senioren 
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 meer aandacht vragen voor belangrijke thema's: wonen - 

woonzorgcentrum - budget -  

 uit interesse rond het gebeuren van seniioren 

 Uit interesse 

 om mijn vereniging te vertegenwoordigen 

 afgevaardigd door cultuurvereniging met werknemers (bib) 

 Als vertegenwoordiging van de lezer. Oud medewerker (40 j 

geleden)in vroegere bib 

 afgevaardigde gebruiker 

 als vertegenwoordiger voor de vereniging 

 Om mijn vereniging te vertegenwoordigen 

 Betrokkenheid tonen 

 Interesse voor verenigingsleven en wat er leeft in de gemeente 

 Interesse in cultuur als middel om mensen samen te brengen, te laten 

groeien en genieten van het rijke cultuurleven in onze gemeente en in 

Vlaanderen, om zelf ook te durven deelnemen, een middel ook tot 

betere integratie van alle mogelijke lagen van de bevolking. 

 Ik wens inspraak en mijn vereniging vertegenwoordigen 

 Om onze senioren een stem te geven in onze gemeente 

 Als ex-hoofdleidster van de scouts ben ik hier nog steeds in 

geïnteresseerd. 

 Ik ben ook aangeduid vanuit een politieke partij. 

 Via politieke partij 

 Om de belangen van de jeugdverenigingen in de 

jeugdwerkinfrastructuur te verdedigen 

 Intensieve betrokkenheid bij het werkveld, bijdrage leveren aan lokale 

democratie, bekommernis om bereiken grotere gelijk(waardig)heid, 

belangenbehartiging sector 

 Mijn vereniging vertegenwoordigen en sturen aan het beleid 

 Mijn vrouw en ikzelf zijn zelfstandigen. Mijn echtgenote heeft een 

optiekzaak in Hoeilaart. 

 afgevaardigde van een vereniging 

 Via de adviezen, meewerken aan het vertolken van de mening van 

onze senioren 

 uit interesse 

 Om de samenwerking met de gemeente te bevorderen. Ook omdat 

dit een verplichting is vanuit Kind en Gezin 

 Interesse 

 om op de hoogte te zijn van en betrokken te zijn bij de acties die 

ondernomen worden voor en door de senioren. 

 Ik ben aangesteld als secretaris voor de RLE, vanuit het 

gemeentebestuur en ben eveneens de dienst Lokale Economie van de 

gemeente Hoeilaart. 

 Als zelfstandige oo vind ik het belangrijk om te weten wat er in onze 

gemeente gebeurt en om mee te helpen aan een nog leukere 

gemeente ... 

 interesse ontwikkelingssamenwerking 

 Om nauwer betrokken te zijn bij de besluitvorming in de gemeente 

omtrent de lokale economie en bijgevolg de belangen van de lokale 

handelaars te verdedigen. 

 Om samen met andere handelaars projecten te organiseren die de 

lokale handel meer zichtbaar maken. 

 Om mee te kunnen volgen/richting te geven aan hoe het geld voor 

ontwikkelingssamenwerking besteed wordt. 

 interesse wat er gaande is in de derde wereld, wat we kunnen doen 

als groep 

 Geïnteresseerd in gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 

Via GROS hieraan meewerken. Zeer belangrijk dat GROS gemeentelijk 

budget OS beheert. Moet zo blijven 

 Ik ben begaan met het GC Felix sohie en de hele gemeente in het 

algemeen. In de raad van beheer GC Felix Sohie ben ik afgevaardigd 

vanuit de politiek voor PRO Hoeilaart 
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 Betrokkenheid bij de bib. Maar vooral de inspirerende invloed van 

Annemie Pijcke. 

 actief deelnemen aan de werking van de bib 

 uit interesse en om mijn bijdrage te leveren aan de cultuurbeleving in 

onze gemeente 

 Omdat ik actief ben in de gemeente 

 om mensen bij te brengen dat men in groep altijd sterker staat en een 

bredere kijk krijgt over de situatie. 

 zit vervat in het takenpakket 

 Als afgevaardigde van een culturele vereniging die ook belang hecht 

aan de omgeving en ons milieu, wensen we een inbreng te hebben op 

het beleid. 

 Het jeugdhuis en de noden ervan verdedigen 

 Verantwoordelijke van een Hoeilaartse sportvereniging 

 Omdat ze mij dat gevraagd hebben 

 Vanuit een persoonlijke interesse en professionele expertise 

 Interesse, engagement 

 Zin om mee te werken aan een nuttig initiatief 

 Mij inzetten voor oudere mensen die het nodig hebben 

 Interesse voor de probleematiek betreffende ouderen in het 

algemeen en bijzonder in de gemeente. 

 interesse 

 secretaris - (of lid uit interesse) 

 

3 - Over de adviesopdracht: stellingen [54] 

 

 

 

 

 

Mijn adviesraad 

brengt voldoende 

adviezen uit 

Mijn adviesraad 

brengt voldoende  

SPONTANE 

adviezen uit 

Mijn adviesraad 

ontvangt voldoende en 

duidelijke reacties van 

het beleid na het 

uitbrengen van adviezen 

Het 

gemeentebestuur 

vraagt regelmatig 

om advies 

Het gemeentebestuur 

vraagt in de 

beleidsontwikkeling op tijd 

om advies  (zodat nog 

invloed mogelijk is) 

Het 

gemeentebestuur 

vraagt over alle 

belangrijke zaken 

om advies 
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4 - Hoe evalueert u (globaal) de kwaliteit van de advieswerking van uw eigen adviesraad?  [59]   [score op 5] 

 

 

5 -  Heeft u suggesties/opmerkingen om de advieswerking te versterken? ... Of verwachtingen? Zowel: Wat kan onze raad beter doen? Wat kan het 

beleid beter doen? (groepen kunnen hier verschillende ideeën noteren)  [37] 

 meer en beter communiceren en informeren - ook wanneer het niet 

direct om senioren lijkt te gaan... (vb nieuwe sportinfrastructuur is 

toch ook voor senioren bestemd > waarom geen inspraak?) 

 Meer naar het beleid toe adviseren 

 Input bij de vergaderingen door "afgevaardigde" gemeentebestsuur 

 Het zijn al jarenlang dezelfde mensen die het hoge woord voeren. 

Intussen zijn ze niet meer representatief voor de jongere mensen in 

de raad, maar die zwijgen braafjes. Je krijgt in Hoeilaart te vlug een 

stempel. 

 Goede communicatie/Betrokkenheid schepen/Wederzijds 

vertrouwen/ 

 meer betrokken worden bij het beleid, betere terugkoppeling van het 

beleid, vanuit werkgroepen adviezen formuleren om actiever op het 

beleid te kunnen inspelen. 

 Werken aan informatie en communicatie in de gemeente en in de 

raad en naar de bevolking toe. 

 Adviezen vereisen overleg en debat. Daar zou meer tijd moeten voor 

gemaakt worden. 

 Het beleid moet beter rekening houden met de groepen die er 

werkelijk mee geconfronteerd zijn. 

 Meer vragen van het gemeentebestuur en documentatie om advies te 

kunnen geven zouden helpen in het aantal adviezen en de kwaliteit 

ervan 
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 Gelijkwaardige ambtelijke ondersteuning adviesraden en dito 

behandeling leden. Aan wettelijk verplicht advies (gecoro) lijkt meer 

gewicht te worden toegekend. De motivatie van om advies te vragen 

is onvoldoende als daar een wettelijke plicht toe bestaat. 

 Niet rond de pot draaien en dus concreter zijn 

 meer samenkomen - verschillende thema's aan bod laten komen 

 De adviezen moeten tijdig worden aangevraagd zodat de raad over 

enige marge beschikt om advies uit te brengen. Een laattijdige vraag is 

jammer genoeg ingegeven, niet door de wenselijkheid om het advies 

van de senioren te kennen, maar enkel en alleen om te voldoen aan 

de wettelijke verplichting de Seniorenraad te raadplegen... Men weet 

dan al meteen dat het advies zonder concrete gevolgen zal blijven, 

gewoonweg omdat de definitieve beslissing reeds vastligt, en dat de 

voorliggende tekst ongewijzigd zal worden bekrachtigd. 

 Verwachtingen: meer interesse vanuit de gemeente, vraag om 

efficiënte opvolging van de adviezen.  

 Nu werken wij met het gevoel dat de gemeente geen interesse heeft 

in de werking van de adviesraad, zeker geen interesse in 

ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Zeker geen 

respect voor de inzet van de vrijwilligers.  

 En weinig kennis over personeelsorganisatie waardoor alles in het 100 

loopt en wij, Gros, dus de laatste 2 jaar geen logistieke ondersteuning 

van de gemeente hebben gekregen. Gros vraagt al 2 jaar waarom wij 

geen ambtelijke ondersteuning meer krijgen en daar hebben wij tot 

op de dag van vandaag nog steeds geen antwoord op gekregen. Het 

enige wat we gekregen hebben (van Open VLD en Pro Hoeilaart) is dat 

wij zelf met onze werkingssubsidie een personeelslid zouden kunnen 

aanstellen. 

 Daar dienst onze werkingssubsidie niet voor en wij zij ook geen 

rechtspersoon, dus kunnen ook geen werkgever zijn. Waarom dan dit 

antwoord? 

 De seniorenraad werk t deskundig.Er werden in het recente verleden 

rgen.eel wat initiatieven genomen om een efficiënte werking te 

kunnen waarborgen.Dit zijn zeker positieve stappen. 

 Mss meer volk te lokken naar het LOK, ouders, scholen, ... 

 De raad zou de antwoorden op adviezen nog beter en korter moeten 

opvolgen zodat het beleid hier zeker rekening mee moet houden . De 

raad moet in sommige gevallen wat meer invloed durven uitoefenen 

en kritischer omgaan met de antwoorden die gegeven worden door 

de gemeente. 

 Meer om advies vragen en zich interesseren voor het onderwerp. 

 we werken goed samen en mogen onze gedachten op tafel smijten en 

debateren 

 Beleid moet meer advies vragen, moet ook meer interesse tonen in 

de werking van de adviesraden. Beleid moet adviesraden niet als 

oppositie zien. 

 GROS werkt goed, enthousiaste leden. 

 een betere (officiele) communicatie tussen raad, college en 

administratie kan beter 

 Annemie Pijcke communiceert duidelijk en volledig aan de bibraad, en 

heeft alles zo goed in de hand en onder controle, dat communicatie 

met de Gemeente voor mijn gevoel helemaal aan haarovergelaten 

kan worden. Vandaar de vele ‘weet niet’s’ bij bovenstaande vragen. 

 De adviesraad zou kunnen gerespecteerd worden door het beleid. 

 meer betrokkenheid van de leden 

 Het beleid wordt voldoende besproken in de raad en dit wordt 

weergegeven in de verslagen. Maar er wordt onvoldoende 

geconcludeerd naar een duidelijke omschreven adviezen. De 

voorzitter en / of de secretaris dient meer inspanning te leveren om 

een idee van de raad niet alleen in het verslag te vermelden maar ook 

te verwoorden in een advies. 
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 De opvolging van de raden worden zeer laat doorgegeven. een extra 

persoon die alle notities opneemt en onmiddellijk doorstuurt zou 

beter zijn. 

 De groep verdelen in werkgroepjes .... 

 Meer wisselwerking tussen de adviesraden en het beleid; meer 

betrokkenheid; ... 

 Tijdig advies vragen, zeker en vast vooraleer de definitieve tekst is 

opgesteld, zodat de raad niet de indruk krijgt dat het advies 

uitsluitend gevraagd wordt omdat het door de wetgeving wordt 

opgelegd. Het doel van het advies mag zich niet beperken tot het 

verstrekken van het recht om in de considerans van de 

gemeenteraadsbeslissing het zinnetje 'gelet op het advies van de 

Seniorenraad' te mogen toevoegen.... 

 De ideale werkwijze zou erin bestaan vooraf advies te vragen omtrent 

de basisprincipes van de voorgenomen beslissing. Om dan later de 

definitieve tekst voor advisering voor te leggen. 

 Ik hoop dat ze gehoord worden en dat er iets mee gedaan wordt 

 Zich nog beter bekend maken. 

 meer tijd investeren in de adviesopdracht - beleid zou meer om 

advies kunnen vragen 

 

6a -  Hoe evalueert u de ambtelijke ondersteuning van uw adviesraad? [58] 
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6b - Stelling over de ondersteuning: Voor welke taken is ondersteuning al dan niet nodig? 

 

 

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen bij deze stellingen 

 gezien onze leeftijd en aantal vrijwilligers is ondersteuning absoluut 

noodzakelijk - een aantal taken kunnen we uiteraard zelf maar zeker 

niet alles - ter info: seniorenraad organiseert op dit moment eigenlijk 

heel wat initiatieven die er in het verleden al dan niet op vraag van 

gemeentebestuur zijn gekomen: uitstap, ontmoetingsnamiddagen, 

computerspreekuur, week van de senior... weliswaar met 

ondersteuning van de administratie 

 bib heeft een beheerraad waar de bibliothecaris de rol van secretaris 

uitoefent 

 Zie statuten Cultuurraad 

 De ondersteuning van de cultuurdienst is van grote waarde. Zij zijn 

ook het best op de hoogte van wat het beleid doet. Leden van de 

cultuurraad zijn niet altijd op de hoogte van het reilen en zeilen 

binnen de gemeente (transparantie) of het ontbreekt hen aan 

middelen (tijd, mensen, financiën, knowhow) 

 Een gemeentelijke adviesraad heeft recht op ondersteuning 

 Inhoud van de adviezen is voorbehouden aan de raad, de secretaris 

kan altijd bijkomende informatie aanleveren. 

 Voor het specifiek kader waarin adviezen dienen geformuleerd te 

worden is een ambtenaar beter dan een willekeurig lid van de 

adviesraad 

 Ambtelijke ondersteuning betekent voor mij facilitaire steun en 

kennis krijgen over wettelijke grondslagen en procedures, verbanden 

aangereikt krijgen met beleid uit aanpalende sectoren. Advisering is 

bij GROS slechts 1 van onze taken, maar als het hem uitkomt doen het 

CBS soms net alsof dat onze enige taak is. 

 De adviesraden worden correct ondersteund 

 Moeilijk te beantwoorden vragen doordat de huidige ambtelijke 

ondersteuning uitstekend is. 

 activiteiten, evenementen worden door de raad georganiseerd maar 

er is wel logistieke steun van de gemeente nodig. 
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 “NAAM” neemt alles op zich, ze doet dit prima! Ik heb geen zicht op 

eventuele hulp die zij nodig zou hebben. Activiteiten organiseren is 

geen taak voor een adviesraad. 

 Ik kan momenteel niet direct met suggesties naar voren komen. De 

raad werkt goed. Veel hangt er vanaf wie er bij de organisatie 

betrokken is. Persoonlijke inzet is belangrijk. 

 Veel van bovenstaande taken zijn uiteraard technisch wel haalbaar 

voor de raad zelf, maar wegens tijdsgebrek van vele leden is de 

ondersteuning door de gemeente noodzakelijk zodat de adviesraad 

goed kan functioneren. 

 Een raad kan veel zelf doen. Echter bestaat ze uit vrijwilligers, die vaak 

druk bezet zijn en ook werken ernaast. Om deze mensen in ere te 

houden is het belangrijk om hen niet te overbelasten. 

 voor het ogenblik neemt de raad (vrijwilligers) veel taken op met 

weliswaar wat ondersteuning 

 Adviesraden werken met vrijwilligers. Daarom is ambtelijke 

ondersteuning nodig om de activiteiten te coördineren en te 

ondersteunen. 

 Voor een activiteit of een evenement van een raad is ondersteuning 

vanuit de administratie nuttig en wenselijk (vele initiatieven van 

raden en vrijwilligers verdienen die ondersteuning). Een administratie 

zou wel in geen enkel geval een organisatie volledig (of zelf 

grotendeels) mogen dragen. Het initiatief moet van de raad zelf 

komen. 

 Heb ik geen zicht op. Maar als “NAAM” om ondersteuning vraagt op 

welk punt dan ook, zal het echt nodig zijn. 

 Een adviesraad geeft advies, ze organiseert NIET. 

 In het begin van het jaar alle vergaderingen plannen en doorgeven 

helpt om gedurende het jaar hier geen tijd mee te verspillen. 

Automatische reminders 1 week voor de meetings kan ook helpen 

 De link tussen beleid en verenigingen is hier vergeten, net als de link 

met de uitvoerende administratie. 

 Lange periode onvoldoende en onduidelijk geweest; sinds kort wel 

het engagement om hier verandering in te brengen; hangt ook van de 

persoon af die de ambtelijke ondersteuning biedt 

 vrijwilligers nemen al heel wat taken op zich - secretaris kan 

praktische dingen intern sneller opnemen - bij activiteiten zijn 

vrijwilligers zeker nodig maar vb de seniorenraad is niet altijd in staat 

volledig autonoom te organiseren en kan ondersteuning zeker 

gebruiken (zij zijn vaak organisator bij gebrek aan verenigingen - voor 

de dienst is het handig om mee samen te werken) 
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6c - Moeten alle adviesraden dezelfde ondersteuning krijgen? Of mag deze verschillen per raad?  [60] 

 

Ruimte voor extra uitleg bij vraag 6c: 

 administratieve ondersteuning moet voor elke raad hetzelfde zijn. 

Financiële ondersteuning kan verschillen en moet verantwoordbaar 

zijn. 

 vooral dan op vlak van organiseren van initiatieven - voor adviestaken 

en vergaderingen mag zelfde ondersteuning 

 al naargelang hun activiteiten 

 verschillende "adviesraden" zijn eigenlijk beheerraad 

 Het ontwikkelingsbeleid en -budget van de gemeente wordt door de 

Gros beheerd. De gemeente zou dat beter zelf op zich nemen, dat zou 

het ongenoegen van de vrijwilligers dat ze alles zelf moeten doen, 

wegnemen. 

 Raden verschillen, derhalve ook de aard/mate van ondersteuning 

 In functie van de samenstelling van de raden (ouderen, jongeren, 

grote of kleine raden en verenigingen,...) 

 Bij gebrek aan seniorenverenigingen in onze gemeente neemt de 

Seniorenraad de organisatie van activiteiten over en dat kan niet 

zonder ondersteuning 

 de omvang van de ondersteuning is niet voor alle adviesraden gelijk, 

dus moet daar soepel op ingespeeld kunnen worden. 

 Burgemeester hield de gemeenteraad op 26febr2018 voor dat GROS 

tot medio 2016 een halftime functionaris tot zijn beschikking had en 

dat die ondersteuningstaak nadien is "gelijkgetrokken" met die van de 

andere raden. Hij toonde met die opmerking aan dat hij geen weet 

heeft van de taken die de GROS-vrijwilligers vervullen. (Hij geeft sinds 

oktober 2016 geen antwoord op onze vraag waarom er zo bezuinigd 

is op de GROS) Er is toch ook niet op een gelijke wijze bezuinigd op de 

ondersteuning aan bijvoorbeeld de Gecoro of Sportraad? 

 afhankelijk van de activiteiten en thema's die aan bod komen 
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 De raden zijn zeer verschillend omdat ze zeer uiteenlopende 

gemeenschappen en doelstellingen vertegenwoordigen. Uiteraard 

kunnen de behoeften tot ondersteuning zeer divers zijn. 

 Een mogelijk ondersteuning kan zeker in overleg gebeuren. 

 Een adviesraad bestaat voor een reden. Ook al is het voor het beleid 

geen prioriteit, verdient iedere raad de nodige steun. 

 daar zijn zeer actieve raden, maar ook anderen 

 Alle raden hebben ambtelijke ondersteuning nodig. Enkel op die 

manier kunnen ze hun opdracht vervullen. 

 elke raad heeft zijn specifieke noden en zou dus ook over aangepaste 

ondersteuning moeten kunnen beschikken 

 De sportraad en de RLE hebben een totaal andere werking, wat goed 

is. 

 De ondersteuning kan verschillend zijn. Maar de modaliteiten rond de 

vorming en het uitbrengen van de adviezen dienen identiek te zijn. 

Ook de termijn waarbinnen het CBS dient te antwoorden bij afwijzing 

van een advies, moet identiek zijn. 

 Niet elke raad heeft hetzelfde mandaat, dus raden met meer 

verantwoordelijkheden of die beslissen over grotere bedragen 

hebben extra ondersteuning nodig. 

 Niet elke raad werkt op dezelfde manier; komt evenveel samen; heeft 

dezelfde finaliteit en doelen; zoveel als mogelijk wel op gelijke voet 

behandelen 

 Steun in verhouding tot de prestaties van de raden. 

 is vooral afhankelijk van de dynamiek in de raad: waar meer 

georganiseerd en/of frequenter vergaderd wordt, is meer 

ondersteuning nodig 

 

6d - Heeft u suggesties/opmerkingen om de ondersteuning te verbeteren? 

 Opslag voor Ben + bedrijfswagen 

 een voltijds beleidscoördinator senioren zoals die voor jeugd... 

 Logistieke hulp moet soepeler te gekomen zin 

 Geen. Als je als vrijwilliger een vinger in de pap wil, moet je er ook iets 

voor over hebben. 

 Ondersteuning werkt prima 

 De ondersteuning door de cultuurdienst verloopt heel goed. 

Misschien vereenvoudigen via "intranet" op website om documenten 

op te halen (verslagen, adviezen, uitnodigingen, reglementen,...) 

 Een voltijds beleidscoördinator senioren inzetten voor het 

seniorenbeleid in de brede zin van het woord. 

 Een schepen met de specifieke bevoegdheid "seniorenbeleid" 

aanstellen die dit beleidsdomein ter harte neemt in al zijn vormen. 

 duidelijke afspraken per adviesraad 

 Officieel document voor advies is te complex opgesteld, veel te veel 

herhaling en achtergrond info verplicht waardoor advies dreigt 

verloren te gaan 

 GROS heeft recht op antwoord waarom er zo is bezuinigd op 

ondersteuning. Het is een kwestie van behoorlijk bestuur om ons die 

informatie te verschaffen. Zolang dat niet gebeurt zal ik het bestuur 

moeten achtervolgen met zijn weigering om publieke 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn beleid: de vrijwilligers van de 

GROS hebben het recht op een gemotiveerd besluit. 

 Continuiteit in de begeleiding, die het administratieve voor zich 

neemt. 



11 
 

www.dewakkereburger.be 

 Geef de aangestelde secretaris - ambtenaar voldoende uren om de 

adviesraden te ondersteunen. 

 "speciale" ondersteuning moet natuurlijk door iedereen (raad, 

administratie en college) gedragen en goedgekeurd zijn 

 Voor zover ik begrepen heb was het ontbreken van een diensthoofd, 

en het inhalen van achterstallig werk, een enorme extra belasting de 

afgelopen tijd. Dus lijkt me een goed functionerend diensthoofd een 

cruciale vereiste. 

 Respect van het beleid naar haar medewerkers en de burgers. 

 Duidelijk onderscheid maken tussen ondersteuning van de adviestaak 

en de opdracht om activiteiten te organiseren. Ondersteuning 

adviestaak: De adviesraad dient over een budget te beschikken om 

autonoom een studie zelf uit te voeren of door een extern bureau te 

laten uitvoeren. Op basis van deze studie kan de raad dan een advies 

uitbrengen. Als een raad (of een werkgroep hiervan) een eigen studie 

wil maken, dient het een logistieke ondersteuning te krijgen in de 

vorm van secretariaatswerk (bv opstellen statistieken, redactie 

conclusies van de studie, enz). 

 Flexibiliteit voor personeel om avonduren overdag te compenseren. 

 Praktische ondersteuning vanuit de gemeente is belangrijk om als 

raad activiteiten te ondersteunen; maar ook voldoende 

terugkoppeling van de gemeente en het beleid om adviezen te 

kunnen opstellen 

 

7 - Hoe evalueert u de samenwerking tussen uw adviesraad en de bevoegde schepen (of college)?  [59]   [score op 10] 
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7b - Heeft u suggesties/opmerkingen om deze samenwerking te verbeteren? 

 een schepen die betrokken is 

 aanwezig zijn op de vergadering, meer inbreng/input, meer betrokken 

deelname 

 behoud schepen voor seniorenbeleid - communicatie en informatie 

van de schepen - betrokkenheid/aanwezigheid van schepen 

 Meer interesse tonen 

 de bevoegde schepen zou kunnen aanwezig zijn 

 Meer aanwezig zijn en goede briefing tussen schepen en secretaris. 

Schepen en secretaris moeten loyaal met elkaar omgaan. 

 Voor de schepen: present zijn op vergaderingen/op heldere wijze 

informatie verstrekken/open houding/goed communiceren. 

 Een schepen van cultuur moet in het centrum van de cultuur staan, 

dus tussen de mensen en ermee begaan zijn. Ook aanwezig zijn op 

vergadering is het minste wat je van een schepen mag verwachten. 

Elementair respect voor al die vrijwilligers van onze verenigingen. 

 Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op en het probleem is 

opgelost. 

 Een schepen met de specifieke bevoegdheid "seniorenbeleid" 

aanstellen die dit beleidsdomein ter harte neemt in al zijn vormen. 

 een regelmatige aanwezigheid op vergaderingen van het dagelijks 

bestuur en algemene vergadering zijn wenselijk voor een goede 

communicatie tss beleid en adviesraad. 

 Schepen zou zelf vragen kunnen voorleggen of beleid verdedigen en 

dan onze mening vragen 

 Ik wil graag dat de schepen zich niét verschuilt achter een anonymus 

die haar opdracht heeft gegeven niét te antwoorden op onze vraag bij 

vraag 6 maar haar verantwoordelijkheid neemt. 

 De schepen en het college leven boven de raden 

 De aanwezigheid van de schepen 

 aanwezigheid 

 Ik werk niet direct samen met de bevoegde schepen, zodat 

opmerkingen niet direct op hun plaats kunnen zijn. 

 Aanwezigheid van de Schepen op alle vergaderingen lijkt mij 

noodzakelijk voor een goede communicatie en samenwerking. 

 De schepen van OS doet het goed maar wordt duidelijk niet 

voldoende ondersteund door de andere leden van het CBS. 

 Aanwezigheid van de betrokken schepen is een absoluut minimum 

 Af en toe aanwezigheid vd schepen in vergaderingen 

 bevoegde schepen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid niet... 

 Ofwel altijd aanwezig, ofwel nooit, maar niet alleen als de 

onderwerpen ertoe doen. 

 Opzet van een groepsmailbox ? 

 Een actievere schepen. 

 De aanwezigheid van de schepen op de Algemene Vergaderingen, niet 

alleen in verkiezingstijd... 

 meer aanwezig - meer (informeel) contact ?? 
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7c - Wat verwacht u minimaal van het gemeentebestuur op vlak van goede samenwerking? En waarom? 

 minimaal 1x aanwezigheid op beheerraad per 2 jaar 

 betrokkenheid en meer informatiedoorstroming 

 wij zijn het uithangbord van een goed werkende gemeente 

 meer interesse 

 Samenwerking voor het bekomen van een "gezonde, actieve" 

gemeenschap 

 Het behoud van de bib en de financiering zoals voorheen 

 rekening houden met de adviezen 

 Voor mijn raad doet de gemeente voldoende. 

 Blijk geven van betrokkenheid bij actuele thema's, om daar eventueel 

op in te kunnen spelen. 

 Zie antwoord op vraag 7b. Cultuur draait om mensen, niet om 

procedures, reglementen en centen. Die dienen enkel om de zaken in 

goede banen te leiden. Een beleid met een menselijk gezicht en 

investeringen in mensen in een wereld, een dorp, die hoe langer hoe 

meer gecontroleerd worden door camera's en regeltjes en wetten, 

zou een hele verademing zijn waar iedereen echt kan "thuis" komen. 

 Verantwoordelijkheidszin en interesse 

 Het gemeentebestuur dient de adviezenraden steeds tijdig, 

voortdurend en volledig te informeren. 

 goeie communicatie 

 Dat ze steeds aanwezig zijn en dat er objectief rekening gehouden 

wordt met de bedenkingen van de adviesraden. Dat er voldoende tijd 

gelaten wordt zodat een adviesraad hierover kan nadenken. 

 Erkenning voor de belangeloze inzet waarmee vrijwilligers het werk 

doen dat bij andere gemeenten door een ambtenaar wordt gedaan. 

 Duidelijke standpunten 

 Het uiterste minimum: een aanwezigheid op de vergaderingen en 

terugkoppeling. 

 Dat de Seniorenraad tijdig zou worden geraadpleegd d.i; op een 

moment waarop de definitieve beslissing nog niet genomen is, een 

moment waarop de voorliggende problematiek nog enigszins niet 

volledig beslecht is, waarop dus een concrete inbreng nog zin heeft en 

mogelijk is. 

 meer interesse en opvolging van de werking van de adviesraad 

 Een goed contact is belangrijk. 

 Rekening houden met adviezen en voldoende communicatie met de 

adviesraden. 

 Interesse, duidelijke vraagstelling, open reactie op adviezen. 

 luisterend oor , duidelijke antwoorden geven op elke vraag dat wordt 

gesteld 

 Het CBS moet meer interesse vertonen voor OS en Fair Trade. Het is 

niet voldoende om geld ter beschikking te stellen. De reflex om Fair 

Trade producten aan te kopen is er niet. Het CBS blinkt ook uit door 

afwezigheid bij activiteiten van GROS en verenigingen die zich bezig 

houden met OS. 

 aanwezigheid die voor correcte en directe communicatie zorgt tussen 

raad en college 

 Bereidheid te luisteren. 

 Betrokkenheid en begrip voor de noden van de burgers, ipv solo slim 

te spelen. 

 tijdige en correcte informatie 

 Dat een gemeentebestuurslid soms aanwezig is op een adviesraad om 

het opninie van de aanwezigen te kennen. Andere mensen geven 

andere opinies, wat soms zeer hulpzaam kan zijn om optimaal te 

kunnen functioneren. 
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 Dat ze luisteren naar de adviezen en er iets mee doen ....Elk nuttig 

advies kan een wereld van verandering zijn . Niet alleen hun idee is 

wet. Daarom bestaan er juist adviesraden om samen iets te bereiken. 

 De mogelijkheid om het beleid effectief te adviseren en niet enkel 

reeds genomen beslissingen bekrachtigen. De doorstroom van 

informatie is nu niet optimaal. 

 Voldoende terugkoppeling en transparantie; betrokkenheid en 

wisselwerking; ruimte voor voorstellen te doen 

 participatie en open kaart met de raden 

 Ik hoop dat ze naar goede raad luisteren zodanig dat de ouderen niet 

in de kou blijven staan 

 Het gemeentebestuur werkt reeds goed samen. 

 goede communicatie tussen raad en schepen/bestuur - tijd voor 

ambtelijke ondersteuning wordt geapprecieerd 

 

8a - Hoe evalueert u de meerwaarde van het gebruik van een "sjabloon" voor adviezen aan het beleid?  [35]    [score op 5]  
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8b - Heeft u nog suggesties/opmerkingen bij het gebruik van dit "sjabloon"? 

 Sjabloon mag geen keurslijf worden. Duidelijke formulering/goede, 

to-the-point argumentatie: kortom de inhoud is waar het om gaat. 

 Het sjabloon met alle raden evalueren. 

 Het sjabloon is te gedetailleerd. In geen enkel bedrijf zou zo een 

advies worden geschreven. Een leek kan geen advies schrijven 

 Het is slechts een handig 'format' om je advies te structureren, niet 

meer. 

 Welk sjabloon? 

 graag meer aandacht over opvolging en interesse in het advies dan 

over de technische vorm 

 als dat sjabloon er voor zorgt dat adviezen beter worden opgevolgd 

heb ik daar geen probleem mee. Het blijft meestal wel een 

meerwaarde als de schepen zowel aanwezig is bij het totstandkomen 

van het advies in de raad als bij het formuleren van het antwoord op 

dat advies in het college. En dan opnieuw in de raad om dat antwoord 

toe te lichten 

 De reactie van het CBS dient duidelijker geformuleerd te worden en 

op lange termijn geëvalueerd te worden. De adviezen en de 

antwoorden van het CBS dienen duidelijker gecommuniceerd te 

worden aan de bevolking. 

 Het volstaat niet om dit in een verslag weg te moffelen, die dan op de 

website van de gemeente komt maar die bijna niemand leest. 

 De adviezen en reacties hierop door het CBS dienen gepubliceerd te 

worden in 'Hier Hoeilaart', op de website bij het 'nieuws', in de 

plaatselijke pers. Eventueel een aparte rubriek creëren, bv 'De 

aanbevelingen van onze adviesraden'. 

 Over welk sjabloon wordt hier gesproken 

 Als lid van de adviesraad het sjabloon nog niet gezien - is nochtans 

een goed idee 

 Niet praktisch voor nuanceringen 
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9a - Hoe evalueert u de jaarlijkse "beleidstoelichting", waar op het gemeentebestuur zijn plannen voor de toekomst bekendmaakt? (indien geen mening: 

laat de vraag open)   [42]   [score op 10] 

 

9b - Heeft u het gevoel dat deze jaarlijkse "beleidstoelichting" een meerwaarde is voor de adviesraden om het beleid bij te sturen? (indien geen mening: 

laat de vraag open)   [46]   [score op 10]   
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9c - Heeft u nog suggesties/opmerkingen om deze "beleidstoelichting" te verbeteren? Of om meer mensen te betrekken? 

 is een meerwaarde, maar mag niet zomaar afgerammeld worden. 

Dient inhoudelijk te zijn. Aan een droog overzicht is geen 

meerwaarde. 

 alle leden van raden uitnodigen - achteraf mogelijkheid tot gesprek of 

verdere toelichting - 

 Meer openheid en informatie gewenst 

 Openstellen voor de volledige gemeenschap 

 voor iedereen openstellen 

 Het is belangrijk dat alle schepenen erbij zijn, zodat ieder van hen 

zijn/haar beleidsterrein kan toelichten. 

 De timing in het oog houden en accenten iets duidelijker naar voren 

brengen met aanduiden waar de raden een rol kunnen spelen, wat de 

interactie zal zijn met de raden. 

 Beleidstoelichting vóór beslissing 

 de beleidstoelichting 'cultuur' voor 2018 werd nog steeds niet 

gegeven 

 Het is een toelichting, er is nog weinig interactie. Er wordt geen 

verslag van opgestuurd naar de gemeenteraad zodat het hoogste 

gekozen orgaan nie niet zelf kan oordelen over de kwaliteit van de 

bijeenkomst. Alleen vertegenwoordigers van coalitiepartijen wonen 

de beleidstoelichting bij, zij krijgen hierdoor een kennisvoorsprong 

over wat er onder de adviesraden leeft en confronteren de oppositie 

vervolgens op een hautaine wijze met hun slechte dossierkennis. Dat 

kan beter en vooral waardiger. De oppositiepartijen worden hebben 

voortdurend te maken met een al dan niet bewuste 

kennisachterstand over wat er in de adviesraden leeft. Zo worden 

verslagen van onze adviesraadsvergaderingen eerst geagendeerd voor 

het CBS voordat de burgers en andere gemeenteraadsleden er kennis 

van kunnen nemen. Dat is de wereld op zijn kop. 

 Alle leden van de adviesraden uitnodigen 

 alle leden uitnodigen 

 Ik weet niet wat men precies bedoelt met "beleidstoelichting" 

 weinig persoonlijke inbreng van de schepenen, gebrek aan open, 

eerlijke gespreksinhoud. De grootste aandacht gaat naar praktische 

concrete veranderingen. 

 Meer naar praktijk gericht en actuele noden 

 geen suggesties 

 Eigenlijk zouden dit open vergaderingen moeten zijn waar elke burger 

aanwezig kan zijn. Nu is de communicatie hierover heel slecht. Moet 

zeker beter kunnen. 

 zoals het de laatste keer georganiseerd was, was het zeer volledig en 

zelf niet alle schepenen waren aanwezig. Het was zeer interessant, 

maar de specifieke presentatie voor de respectievelijke specifieke 

raad wordt misschien best voor de raad zelf gegeven (in volle detail)  

 Beleidstoelichting zou minstens per raad moeten gebeuren. 

 De uitgebrachte adviezen van de raden meer opnemen in deze 

beleidstoelichting. 

 Er zou nadien nog mogelijkheid moeten zijn om te reageren, niet op 

avond zelf, maar op een nabespreking in de raad. Een duidelijke 

budgettaire toelichting zou ook al helpen. 

 De toelichting is vooral 1-richting op dit moment, mogelijkheid tot 

bijsturing daarna is beperkt 

 Nuttig maar biedt eigenlijk onvoldoende waarborg voor de toekomst 

 veel informatie op 1 avond - nog te weinig ruimte voor feedback of 

suggesties maar zeker al goed om dit breder open te stellen en meer 

informatie te geven > werd binnen verschillende adviesraden op prijs 

gesteld - hierover zou meer in gesprek moeten gegaan worden met 

bevoegde schepenen 
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10a - Wat vindt u van het "interradenoverleg"? (indien geen mening: laat de vraag open)   [24]   [score op 5] 

 

 

 

10b - Heeft u nog suggesties/opmerkingen om dit "interradenoverleg" te verbeteren? 

 efficiënter en inhoudelijk interessanter. er zijn te weinig raakvlakken 

tussen de raden onderling waardoor er onvoldoende inhoud is voor 

dit overleg. 

 we waren terug goed op weg maar het is spijtig genoeg stilgevallen 

 Het interradenoverleg dient een duidelijke status te krijgen. Het hangt 

af van het onderwerp of alle raden, of enkele raden 

vertegenwoordigd dienen te zijn bij een degelijk overleg. 

 Meer inzet van zowel het beleid als de raden zelf. 

 een overleg tussen de adviesraden die onder 'Vrije Tijd' ressorteren 

zou voor die adviesraden nuttiger zijn en voor de overige adviesraden 

interessanter 

 Er zijn voorzitters (zoals van bijvoorbeeld Milieu en Sport) die nog 

NOOIT hun interesse voor dit overleg hebben getoond, zij verzwakken 

daarmee het nut en het gezag van dit overleg. Vroeger werd het beter 

voorbereid. De laatste leer kreeg ik niet eens de stukken zodat het 

maar toeval was dat ik (te laat) kon deelnemen. 

 We krijgen daar zelden feed-back van!!! 

 wat wordt daar besproken 
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 Moet zeker blijven bestaan. Is zeer belangrijk omdat wij uiteindelijk 

allen het zelfde doel hebben en daarom moeten we op mekaar 

afgestemd zijn en samenwerken. 

 Grotere opkomst van secretarissen en voorzitters. 

 De adviesraden moeten hierin meer initiatief nemen. De voorzitters 

van de raden moeten hierover ook beter communiceren met de leden 

van hun raad. 

 behouden. Sommigen zijn misschien niet tevreden over de discussies 

of hun effect, maar ik heb nog de periode gekend van voor het 

interradenoverleg en het is sowieso beter nu dan vroeger. De 

aanwezigheid va de gemeentesecretaris is een grote stap vooruit. 

Aanwezigheid van het college is volgens mij wenselijk, al weet ik dat 

anderen daar anders over denken. (al is dat eerder uit wantrouwen en 

om daar vanaf te geraken zouden schepenen beter aanwezig zijn) 

 Op regelmatige basis met elkaar blijven praten! 

 Ervoor zorgen dat er van iedere adviesraad minsten één 

afgevaardigde komt. 

 Wat bedoeld u hiermee? 

 Initiatief is zeer goed, maar zou nog meer mogen gebeuren. Nu maar 

enkele keren per jaar, terwijl raden veel meer zouden moeten 

samenwerken 

 frequenter samenkomen? - verscheidenheid in agendapunten zoeken 

waardoor elke raad meer betrokken wordt 

 

11 - Wat was een opvallend positief effect van de afspraken uit 2014? (groepen kunnen hier verschillende ideeën noteren) 

 sjabloon voor adviezen 

 er was minstens de intentie om de betrokkenheid met adviesraden en 

bestuur te vergroten 

 vlot verloop van afwerking verslagen 

 Er worden hierboven bij wijze van vb slechts twee zaken genoemd. 

Welke afspraken waren er nog meer??? 

 Er is mij niets speciaals opgevallen 

 De voorzitters van de adviesraden leerden elkaar beter kennen en 

kregen meer belangstelling in de werking van de andere adviesraden 

door publicatie van de verslagen op de gemeentelijke website 

 sjabloon voor de adviezen 

 Dat het bestuur zich iets meer met de adviesraden ging bemoeien. 

 Voornamelijk de beleidstoelichting 

 Geen gekend 

 Tot op de dag van vandaag staan we geen stap verder, in tegendeel 

het werkt zeer negatief aan de werking van de adviesraad. Als 

vrijwilliger is het moeilijk om enthousiast, creatief, actief,... je vrije tijd 

in te zetten voor een gemeentelijke adviesraad die tegengewerkt 

wordt door het heersende gemeentebeleid. 

 organisatie evenementen 

 Ik heb geen direct antwoord 

 zou er niet echt een vinden 

 het gaf in ieder geval een beter kader voor de raden waarbinnen 

advies kon worden gegeven. (negatief effect: het werd soms ook als 

excuus gebruikt om bepaalde argumenten al dan niet in de 

overweging op te nemen) 

 Hoezo 2014? 

 Geen. 

 sjabloon verstrekken van advies 

 betere communicatie tussen de raad en het CBS 

 Weinig effect. 

 De informatie die van de gemeente naar de raad gaat is zeer positief 
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12 - Andere functies van adviesraden: Wat vindt u zinvolle taken voor adviesraden? Wat verdient ondersteuning door het gemeentebestuur? 

 
 

 

 

ZINVOLLE TAAK 

Afstemming tussen 

verenigingen (kalender, 

zalen…) 

VERDIENT STEUN 

Afstemming tussen 

verenigingen (kalender, 

zalen…) 

ZINVOLLE TAAK 

Organisatie door raden 

van evenementen, 

feesten, activiteiten… 

VERDIENT STEUN 

Organisatie door raden 

van evenementen, 

feesten, activiteiten… 
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ZINVOLLE TAAK 

Lobbywerk voor 

belangen van het 

verenigingsleven 

VERDIENT STEUN 

Lobbywerk voor 

belangen van het 

verenigingsleven 

ZINVOLLE TAAK 

Ondersteunen van 

verenigingsleven vanuit 

de raad 

VERDIENT STEUN 

Ondersteunen van 

verenigingsleven vanuit 

de raad 

ZINVOLLE TAAK 

Representatie bevolking 

als klankbord voor het 

beleid 

VERDIENT STEUN 

Representatie bevolking 

als klankbord voor het 

beleid 

ZINVOLLE TAAK 

Financieel beheer van 

eigen budgetten 

VERDIENT STEUN 

Financieel beheer van 

eigen budgetten 
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Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen bij deze stellingen? 

 afstemming moet gebeuren binnen de diensten die er een beter zicht 

kunnen op hebben (is geen taak voor raad) 

 Heb het bovenstaande enkel ingevuld enkel voor de functies van de 

Cultuurraad. Functies kunnen per raad verschillen; daarom is deze 

vraag niet te beantwoorden voor dé adviesraden! 

 Ik vind de vragen omslachtig geformuleerd. Onze taken (zoals 

subsidieverlening) liggen vast in een verordening / opdracht van de 

gemeenteraad, het gaat niet om de vraag of we (zoals in vraag 13 dat 

we een taak WILLEN opnemen, we HEBBEN die taak van de 

gemeenteraad gekregen. 

 geen opmerkingen 

 als evenementen voortgroeien uit initiatieven van de raad en de raad 

dit cruciaal ziet als haar functie als raad (als representatie of 

bewustwording) dan verdient dit ondersteuning (binnen 

aanvaardbare grenzen) 

 Raden zijn er voor de mensen, door de mensen om advies te 

verlenen. 

 De milieuraad krijgt geen jaarlijkse toelage. 

 Duidelijk onderscheid maken tussen de adviestaak en de eigen 

organisatie van activiteiten: 

 Ik ben van oordeel dat adviesraden, naast het uitbrengen van 

adviezen, ook activiteiten en evenementen kunnen organiseren. Maar 

dit dient duidelijker omschreven te worden in hun statuten en hun 

huishoudelijk reglement.  

 Drie mogelijke oplossingen: Iedere raad kan verscheidene taken 

krijgen en bezigheden vervullen in functie van de omgevingssituatie 

van iedere raad. Ter illustratie: 

1) Zuivere adviesraad: De GECORO is een 100% adviesraad. Er is geen 

behoefte dat een GECORO iets organiseert. 

2) Een adviesraad die in samenwerking met een gemeentelijke dienst, 

taken opneemt om het gemeentebeleid hier omtrent uit te voeren: 

Bv. Het GROS. De gemeente bouwt een dienst uit die bemand is met 

één (of meerdere) ambtena(a)r(en) die samen met vrijwilligers uit het 

GROS deze taken (sensibilisering, ontwikkelingshulp, ...) op zich 

nemen. Het is aan het gemeentebestuur om zelf een duidelijke keuze 

te maken. Maar eens dat ze deze keuze gemaakt heeft, dient het CBS 

dit consequent uit te voeren door een redelijk budget voor deze 

activiteiten te voorzien en personeel die voldoende tijd krijgt om 

hiervoor te werken. De vrijwilligers die met deze dienst meewerken 

kunnen eventueel lid zijn van de adviesraad . 

3) Een aparte dienst en een aparte adviesraad: Bv. Er bestaan in 

Hoeilaart geen verenigingen meer die specifiek werken voor senioren. 

Er kan een dienst opgericht worden door de gemeente , die 

activiteiten voor de senioren organiseert. De dienst kan activiteiten 

organiseren die worden voorgesteld door een afzonderlijke en 

onafhankelijk adviesraad. 

 De ondersteuning hoeft niet systematisch te gebeuren maar moet wel 

mogelijk zijn wanneer de eigen middelen ontoereikend zijn. 

 is sterk afhankelijk van de dynamiek binnen een raad - belang van het 

verzekeren van continuïteit kan door ambtelijke ondersteuning 

gemeente 
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13 - Nog een stelling: Indien adviesraden naast hun adviesopdracht nog andere taken willen opnemen, moeten zij eerst...     [56] 

60.7 % ... dit MELDEN aan het gemeentebestuur om concurrentie tussen initiatieven van adviesraad en 
gemeentediensten te voorkomen   
 

12.5 % ... een TOELATING bekomen van het gemeentebestuur om concurrentie tussen initiatieven van adviesraad en 
gemeentediensten te voorkomen 
 

14.3 % ... NIETS doen of vragen want het zijn autonome raden 
 

ANDERE  
ANTWOORDEN 
 

 door verslagen van vergaderingen zijn gemeentediensten geïnformeerd over het reilen en zeilen van de 
adviesraad 

 de meeste van onze taken betreffen NIET-adviestaken 
 kan een heel belangrijk punt worden voor het interradenoverleg. Op dat niveau verder te bespreken 
 melden indien geen impact op ondersteunen, toestemming vragen indien wel 
 schoenmaker blijf bij je leest 
 de taakverdeling inschrijven in afspraaknota’s of inschrijven in de statuten van de raden 
 best in overleg bekijken wie wat gaat doen of kan doen – samenwerken is beter dus zeker melden 
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-- BELEIDSMAKERS  

 

B1 - Hoe evalueert u (globaal) de kwaliteit van de adviesraden?   [score op 10] 
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B2 - Over de adviesopdracht: stellingen 

  

 

 

 

 

 

B3 - Heeft u suggesties/opmerkingen om de advieswerking te versterken? ... Of verwachtingen? (zowel: Wat kan het beleid beter doen? Wat kunnen 

anderen beter doen?) 

 Meer pro-actief advies en voldoende instroom van nieuwe leden. 

 Over het algemeen vind ik de adviezen van de Gecoro het duidelijkst. Ze worden ook in de vergadering samen met de leden opgesteld. Raden mogen 

zelf meer zelf met adviezen komen. het bestuur mag actiever zijn in het overleg 

 

 

 

 

De adviesraden 

brengen VOLDOENDE 

ADVIES uit. 

De adviesraden 

brengen VOLDOENDE 

SPONTAAN  ADVIES 

uit. 

 

De adviezen zijn 

INHOUDELIJK 

VOLDOENDE 

INTERESSANT 

De adviezen worden 

TIJDIG overgemaakt 

aan het beleid. 

Het beleid vraagt OP 

TIJD om advies.  

verenigingsleven 

Het beleid vraagt over 

ALLE BELANGRIJKE 

zaken om advies 
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B4a - Stelling over de ondersteuning: Voor welke taken van de adviesraden is ondersteuning al dan niet nodig?   [6] 

 

 

Opmerking bij deze stellingen 

 Het versturen van en organiseren van de vergaderingen kan een raad zelf. Zo kan de raad zelf bepalen wat er op de agenda staat en wanneer voor wat 

vergaderd wordt. toch is een ambtenaar nodig voor het opmaken van het verslag en dit voor de eenvormigheid tussen de raden, de bepalingen waar 

een raad moet mee rekening houden in het advies (wettelijke, organisatorische, ...). om een eenvormig en goed geformuleerd advies te hebben is de 

neutrale redactie van een ambtenaar een grote hulp. Voor mij is een raad geen evenementenbureau, wat niet wil zeggen dat zij geen activiteiten 

kunnen organiseren maar daarvoor zouden zij enkel beroep moeten kunnen doen op hulp zoals een andere vereniging 

 

 

B4b - Moeten alle adviesraden dezelfde ondersteuning krijgen? Of mag dat verschillen per raad? 

 3 antwoorden: gelijke ondersteuning 

 3 antwoorden: verschillen moeten kunnen 

Opmerking bij deze vraag 

 er is een verschil tussen de raden al was het maar dat een raad andere bevoegdheden heeft, maar ook de ambtenaar die eraan gekoppeld is andere 

taken heeft. verschil tussen seniorenraad en vb Gecoro is groot 
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B5a - Hoe evalueert u de samenwerking tussen de adviesraden en het gemeentebestuur?    [score op 10] 

 

B5b – Heeft u opmerkingen bij deze vraag 

 duidelijkere afspraken tussen bestuur, raden en secretarissen 

 

B5c - Wat verwacht u minimaal van de adviesraden op vlak van goede samenwerking? En waarom? 

 Respect voor beslissingen van het CBS. Leden van het CBS zijn verkozen door en voor alle inwoners. 

 open communicatie, depolitisering, actieve advisering 
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B6 - Hoe evalueert u de meerwaarde van het gebruik van een "sjabloon" voor adviezen aan het beleid?        [score op 5] 

 

 

B7 - Hoe evalueert u van jaarlijkse "beleidstoelichting", waar op het gemeentebestuur zijn plannen voor de toekomst bekendmaakt?    [score op 5] 

   

Opmerking bij vraag B7 

 wij moeten die als bestuur vroeger geven. wij nodigen de raden uit maar er komen (te weinig) mensen. ik zou dit openstellen voor het publiek. ook de 

mogelijkheid geven om op voorhand vragen te geven 
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B8 - Ziet u een opvallende positief effect van de afspraken uit 2014? 

 Ja 

 er is verbetering maar nog werk 

 

B9 - Andere functies van adviesraden: Wat vindt u zinvolle taken voor adviesraden? Wat verdient ondersteuning door het gemeentebestuur? 
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10 - Nog een stelling: Indien adviesraden naast hun adviestaak nog andere functies willen opnemen, moeten zij eerst... 

4 antw ... dit MELDEN aan het gemeentebestuur om concurrentie tussen initiatieven van adviesraad en 
gemeentediensten te voorkomen   
 

1 antw ... NIETS doen of vragen want het zijn autonome raden 
 

1 extra antw Ik zie de melding eerder als een versterking van de werking en het aanbod 
 

 

NOG EEN AANVULLING, OPMERKING… (Zowel voor leden van de raden als het gemeentebestuur) 

 tijdig voortdurend en volledig informeren en communiceren aub 

 In Hoeilaart is het goed wonen, warme mensen en fijne culturele 

activiteiten. Proficiat ! 

 Het gemeentebestuur dient de adviesraden steeds TIJDIG, 

VOORTDUREND en VOLLEDIG te informeren. 

 het organiseren van eigen activiteiten door een adviesraad is altijd 

afhankelijk van de door het bestuur voorziene budgetten. 

 Ik hoop dat de Wakkere Burger aan het CBS duidelijk probeert te 

maken dat advisering slechts een neventaak is en dat een te sterke 

focus op die taak er toe leidt dat de andere taken onderbelicht blijven. 

 Het heeft geen zin de Seniorenraad na de gemeenteraadsverkiezing te 

ontbinden. Er zetelen immers geen mandatarissen in. En 't Is nu al zo 

moeilijk om dorpsgenoten tot toetreding te motiveren en aldus een 

echt representatieve groep bij mekaar te brengen. 

 toch nog een kleine hoop dat dit "iets" gaat opbrengen! sinds eind 

2016 zijn er al veel brokken gemaakt. 

 Het is bij wet bepaalt dat 'de voorzitter geen enkele binding mag 

hebben met een opvangvoorziening'. Dit is niet het geval voor het 

LOK: de voorzitter is een zelfstandige onthaalouder. Hier zou 

verandering in moeten komen. 

 Dit was een degelijke bevraging 

 Adviesraden zijn belangrijk. Geef ze ook voldoende ruimte en 

ondersteuning om ze op een goede manier hun werk te doen. 

 veel succes ermee :-) 

 In een democratie zouden de adviesraden prachtig werk kunnen 

leveren, maar in de Hoeilaartse dictatuur van de meerderheid is dit 

onmogelijk. 

 Het is betreurenswaardig dat de statuten erin voorzien dat de raden 

(alleszins de Seniorenraad) telkens ontbonden worden na 

gemeenteraadsverkiezingen. Men kan hiervoor geen enkele zinvolle 

reden bedenken! De (liefst onmiddellijke) afschaffing van die regel zou 

heel wat nutteloos werk voorkomen, om uiteindelijk de zelfde 

samenstelling te behouden.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Einde rapport ------------- 


