
Aan het College van Burgemeester en 
Schepenen
Gemeentehuis – Marktplein, 9
8520 Kuurne

Kuurne, 15/11/2017

Betreft: advies over de afsprakennota tussen de gemeente Kuurne met de adviesraden en de   
  beheersorganen.

Geachte,

De voorgestelde wijzigingen aan desbetreffende nota werden besproken in onze vergadering
van het Dagelijks Bestuur van woensdag 8 november jl. Daaruit volgde onderhavig advies.

De  door  de  gemeente  voorgestelde  wijzigingen,  zoals  ze  ons  zijn  voorgelegd,  werden
allemaal goedgekeurd. Anderzijds willen we nog graag volgende verbeteringen aan de nota
voorstellen:

 punt 3: Opdracht van de adviesraden. Bij de laatste zin van de 1ste alinea (over de
kwalitatieve  uitvoering  en  voldoende  voeling  hebben),  toe  te  voegen  zin:  “Elke
adviesraad engageert zich om te investeren in kwalitatieve informatie en communicatie
en zal tevens de nodige zorg en middelen wijden aan de bijscholing, de vorming en
training van haar leden”

 punt 4:  bij Samenstelling adviesraden eerste streepje de zin “Ten hoogste 2/3 van de
leden is van hetzelfde geslacht” vervangen door  “Zoals aanbevolen door de Vlaamse
Gemeenschap  en  de  Raad  van  Voorzitters  van  de  Kuurnse  Adviesraden  wordt  het
genderevenwicht  ingesteld,  wat  betekent  dat  er  in  de  raden  een  volledig  en
gelijkwaardig evenwicht is tussen mannen en vrouwen”.

 punt 5: Afspraken/procedures – bij het 3de streepje een taalkundige correctie: moet
zijn “Dagorders” i.p.v. Dagorden. 

 Punt 5: bij streepje 7, in de laatste zin die te vrijblijvend is als formulering de zin
“...welke stappen zij verder wenst te ondernemen” vervangen door  “....welke stappen
zij effectief zal ondernemen”.

 punt 6.1.1:  in eerste alinea over de werkingstoelage de zin “....leden/vrijwilligers te
binden” vervangen door “...om de opdrachten en het engagement van de vrijwilligers



te kunnen waarmaken”.

 De Cultuurraad betreurt anderzijds dat de klemtoon voor de interne werkingstoelage
in hoofdzaak gelegd wordt op de grootte van de adviesraad en het aantal jaarlijkse
bijeenkomsten. Het zou wenselijk zijn om meer op  een kwalitatieve invulling aan te
sturen,  waarbij  de  interne groei,  de  graad van engagement  en  participatie  van de
leden, het op touw zetten van nieuwe en innoverende activiteiten, en het bevorderen
van de kwaliteit van het gevoerde beleid meer in aanmerking worden genomen.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Noffels Catherine Boury
Voorzitter Secretaris

 


