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Doorlichting Minaraad 
Toelichting door Dieter Van de Putte van de Wakkere Burger. 

 Zie presentatie bijlage 1: presentatie zoals voorgesteld op brainstormavond van 

17 oktober, hier waren zowel leden van provinciale Minaraad als externen 

aanwezig  

 Zie presentatie bijlage 2 : opzet van vandaag + te bespreken punten  

 

Opzet van vandaag is bepalen van  

 Missie 

 Randvoorwaarden 

 Organisatievorm 

 Concrete invulling 

 

Voorstellen Wakkere Burger gebaseerd op input uit enquête en uit 

brainstormavond 
 

1. Voorstel Wakkere Burger: missie voor minaraad (zie slide 5-6) 

 Minaraad als kennispunt 

o Kennis en gevoeligheden uit verschillende sectoren samenbrengen 

o Goede praktijken verzamelen ter inspiratie van het lokale niveau (niet 

wenselijk op korte termijn) 

 Minaraad als partner 

o Provincie (= primaire partner)  

o Lokale minaraden 

o Andere provinciale adviesraden 

o Bedrijfswereld, landbouwsector, milieusector, hogescholen  

 Minaraad doet aan visievorming en doet zo concrete voorstellen aan de 

verschillende partners  

 Minaraad communiceert en zoekt draagvlak bij de partners  
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2. Voorstel Wakkere Burger : Randvoorwaarden en consequenties 

 Timing lokale verkiezingen: 2019 is planningsjaar  

 Voorstel WB aan Minaraad om jaar per jaar thema’s vast te pakken en hiermee 

naar andere adviesraden te stappen en in te zetten op kennisuitwisseling 

 

3. Voorstel Wakkere Burger : Organisatievorm  

 Vaste werkgroep: kennispunt 

 Ad hoc werkgroep afh. van thema: visievorming 

 

Voorstel Wakkere Burger: communicatie  

 Externe communicatie: kennisdatabank met goede voorbeelden lokale 

milieuraden 

 Interne communicatie organiseren: basecamp (voorbeeld van platform) 

 

 

Reacties van de aanwezigen 

 

MISSIE voor de Minaraad  
 

Unizo: Ik heb bedenkingen bij de rol van Minaraad als kennispunt.  

Ik werk bij VLAKWA, wij zijn deskundig rond water. Ons team omvat maar liefst 10 

deskundigen. Ik verwacht zelf dat de Provincie een kennispunt is en niet de 

Minaraad. De Minaraad moet de Provincie niet aansturen.  

 

Boerenbond: Het moet wel haalbaar zijn naar tijdsinzet. Wat zou frequentie zijn van 

vaste werkgroep?  

 

WMF: wij aanzien de provinciale administratie (vnl. Minawa) als het kenniscentrum.  

Er zijn geen contacten met andere provinciale adviesraden. 

Provincie: het was een uitdrukkelijke vraag op de brainstormavond vanuit 

landbouwsector (Inagro en landbouwers) om meer afstemming en uitwisseling te 

hebben tussen adviesraad landbouw (Proclam, Landbouwraad) en de Minaraad.  

 

VOKA: kenniscentrum is ambitieus woord. We moeten geen studiebureau worden.  

Er gebeurt heel veel, maar dat gebeurt vaak naast elkaar. 

Minaraad als draaipunt is mooie ambitie. Vaststelling nu is dat we vaak te laat bij 

beleidsmatige dossiers betrokken worden als adviesraad.   

 

Unizo: Ik zie Minaraad als klankbordgroep. Andere structuur is wat mij betreft niet 

noodzakelijk, maar andere opdracht wel. 

WMF: klankbord, ja daar zien we wel iets in, maar dan niet enkel van Minawa. Ook 

Inagro en andere diensten. Minawa moet dan wel “doorgeefluik” zijn, we willen 

minder verkokering, dus ook info van andere diensten niet alleen Minawa.  

Bv. visie duurzame bedrijventerreinen 

 

Vraag: Kom je zo niet in vaarwater van Procoro?  

WMF: neen, Procoro gaat over concrete dossiers, niet over visie. Taak van Minaraad 

om ruimer te trekken. Focus Procoro ligt op ruimtelijk-juridisch bekijken van 

dossiers.  

Procoro heeft enger karkas dan dat Minaraad heeft of kan hebben.  

Unizo:  komen tot integrale benadering is inderdaad de toekomst en waardevol.  
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Minaraad verzamelt goede praktijken  

 Suggesties vanuit Minaraad 

 Uitvoering door Provincie  

 

WMF: timing is belangrijk, wanneer zet je wat op de agenda?  Belang betrokkenheid 

van middenveld 

 

VOKA: Er zijn verschillende soorten deskundigen: experten enerzijds en mensen uit 

het veld/ervaringsdeskundigen anderzijds  

 

Boerenbond: middenveld is breder dan organisaties in de Minaraad.  

Wakkere Burger : je kan middenveld wel samenzetten zonder hen lid te maken van 

de Minaraad. 

 

Unizo: bij concrete dossiers, moet je lokale middenveld betrekken. Dit is dossier per 

dossier. Op het hoger niveau moet je inzetten op visievorming.   

Klankbordfunctie vanuit Minaraad is heel belangrijk.  

Minaraad moet geen beleid uitvoeren. 
 

WMF : Minaraad mag meer doen dat antwoord geven op beleid, proactievere aanpak.  

Minaraad kan thema’s uitpikken en daarrond werken.  

Initiatief moet liggen bij administratie om overleg te organiseren. Er kan een 

sturende aanpak komen vanuit de Minaraad.  
 

Boerenbond:  provincieambtenaren geven mee dat frequentie minaraad te weinig is 

om dossiers altijd voor te leggen  

Vandaar de vraag of hogere frequentie mogelijk is?  

 

Provincie:  duidelijker afbakenen welke dossiers we voorleggen aan minaraad. 

Dit kan thematisch zijn of afhankelijk van het “niveau” van het dossier:  visie vs 

concrete reglementen of beheerplannen.  

Nu is er geen lijn in de dossiers die voorgelegd worden: sommige bevinden zich op 

algemeen/visie niveau, andere zijn veel concreter (bv. beheerplannen, 

subsidiereglementen). 

VOKA: we moeten kijken waar we als Minaraad een meerwaarde kunnen geven, en 

echt de klankbordrol zinnig kunnen invullen.  

Voor mij is dat dan niet de bespreking van aanleg fietssnelwegen of bestrijding 

reuzenberenklauw, maar wél ruimtelijke ordening, water-droogte, enz. D 

eze thema’s zitten op raakvlak van natuur, landbouw en bedrijven.  

 

Conclusie 

 Minaraad ziet rol voor zichzelf als klankbord veeleer dan kennispunt. 

 Minaraad wil wel meer inzetten op visievorming/integrale benadering  

 Minaraad wil klankbordgroep zijn voor werking provincie, niet enkel van 

Minawa, maar ook van Inagro en andere grondgebonden diensten (zoals 

water, ruimtelijke planning, groendienst, mobiliteit, enz.).  

Minawa kan het doorgeefluik zijn.  

 Minaraad vindt het niet wenselijk om op korte termijn in te zetten op het 

verzamelen van goede voorbeelden.  
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RANDVOORWAARDEN en CONSEQUENTIES 
 

Gedeputeerde: Door de afslanking van de provincies zijn er wel wijzigingen van 2018, 

maar 2/3 van provinciaal beleid blijft bestaan. De diensten welzijn, cultuur en sport 

zullen niet meer bestaan. Dus ook geen provinciale jeugdraad of seniorenraad meer. 

Daarnaast zal ook de manier van werken van de provincie drastisch veranderen, we 

gaan in de nieuwe legislatuur naar 4 gedeputeerden. Inzetten op horizontale 

programma’s wordt steeds belangrijker. Verticaal werken zal wegvallen.  

Meerjarenplanning is van cruciaal belang. 

Beleid is vragende partij om input te krijgen vanuit Minaraad bij opmaak van 

meerjarenplan. Ik denk dan bv. aan de thema’s natuur en landschap: Regionale 

landschappen, Bosgroepen en kleine landschapselementen. Wat doet provincie op het 

terrein? Is dat goed? Is dat voldoende?  Het zou goed zijn om als Minaraad al input 

voor de beleidsverklaring van de nieuwe deputatie te geven (december 2018) 

Vooraf al aan de slag gaan als Minaraad om volgende zaken mee te geven aan het 

nieuwe bestuur: Wat is prioritair? Wat is haalbaar? Hoe kunnen we kennispartner zijn 

voor lokale besturen? Wat is rol van provinciebestuur?  

 

Unizo:  belang timing meerjarenplan kan ik onderschrijven. Minaraad moet niet zelf de 

gemeenten ondersteunen, wel suggesties geven.  

 

Vraag: hoe afstemmen met andere raden zoals Procoro, Landbouwkamer, enz. 

Eerste opstap is inhoudelijk samenwerken  

WMF: wel opletten dat we niet zelfde dossiers op verschillende raden brengen. In deze 

adviesraden zitten zelfde organisaties.  

 

Hoe kan (vernieuwde) Minaraad in 2018 starten met input voor nieuwe 

beleidsperiode? 

Verkiezingen op 14 oktober – installatie nieuwe provincieraad op 3 december 

2018 – beleidsverklaring nieuwe deputatie in de loop van december  

 

Wakkere Burger: Minaraad zou kunnen vertrekken vanuit de thema’s uit bevraging en 

dan met een aantal voorstellen naar andere adviesraden stappen. 

 

Provincie: is het haalbaar om dit in 2018 nog uit te werken?  

Boerenbond: we zouden beter eerst de vernieuwde samenstelling op punt zetten. 

 

Voorstel VOKA/Unizo: kunnen we niet vertrekken vanuit de sectorale memoranda van 

onze organisaties?  

Memorandum WMF is klaar. Memorandum Boerenbond is klaar, maar is niet 

toegespitst op provinciaal beleid. Idem voor de memoranda van VOKA en Unizo: bijna 

klaar.  

Als elke vertegenwoordiger nu de input vanuit de Minaraad eerst door de trechter van 

eigen organisatie/eigen achterban en zo werken we naar consensus.  

 

Wakkere Burger : consensus is niet heilig, Minaraad moet inspireren, moet geen 

beleid maken.  

Unizo: beginnen met  keuze van thema’s 

Als er consensus is, is dat goed. Voor thema’s waarvoor nog geen consensus is, moet 

er bekeken worden welke de aandachtspunten zijn waarop gewerkt en waarover 

gediscussieerd moet worden.  
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Conclusie 

 Er is consensus om als Minaraad rekening te houden met de timing van de 

provincie (meerjarenplanning) en rekening te houden met de consequenties 

van deze timing. 

 Input meerjarenplan is belangrijke kapstok. Voor gedeputeerde kan dit best al 

starten in 2018 zodat er input is voor de beleidsverklaring van de nieuwe 

deputatie (december 2018). 

Provincie is vragende partij om input te krijgen van de Minaraad over haar 

beleid (o.a. natuur en landschap): wat is voor Minaraad prioritair? Wat is rol 

van provinciebestuur volgens Minaraad?  

 Jaarlijks/tweejaarlijks keuze van thema’s of dossiers 

 Met jaarplanning naar andere adviesraden stappen 

 Gezamenlijk experten uitnodigen met bv. landbouwraad  

 

 

ORGANISATIEVORM  

 

VOORZITTER 
 

Structuur van algemene vergadering en thematische werkgroepen  

Huidig systeem van voorzitter blijkt niet langer werkbaar. 

Werken met onafhankelijke voorzitter, is dat een optie?  

Aansturing van algemene vergadering door dagelijks bestuur.  

 

Provincie kan budget voorzien voor vergoeding van onafhankelijke voorzitter met kennis 

van procesbenadering  

WMF is er binnen de provincie iemand die dit zou kunnen en willen?  

 

Conclusie: te bespreken op dagelijks bestuur. Provincie kan hiervoor budget 

vrijmaken.  

 

SAMENSTELLING RAAD  
 

WMF: expertise die we binnenbrengen moet niet voor elk thema of elke vergadering 

zelfde zijn  

Iedereen moet recht hebben om alle thema’s op te volgen  ev. via basecamp 

Niet elk thema moet mogelijk passeren op de algemene vergadering. 

 

VOKA: selectiever zijn in keuze van de thema’s betekent dat er meer betrokkenheid is. 

Het is een EN-EN verhaal  

Voorbeeld jeugdkamperen, voor weinig organisaties in Minaraad relevant. 

 

Provincie: moeten we nieuw middenveld/andere organisaties betrekken?  

WVI: Eerste vergadering moet interessant zijn, anders haken ze af. 

Als je heel veel mensen aan tafel brengt, rond heel wat verschillende onderwerpen, is 

betrokkenheid te laag.  

 

WMF: als wordt gekozen voor een structuur van algemene vergadering en thematische 

werkgroepen is het wel belangrijk om goed af te spreken hoe we met elkaar zullen 

communiceren en interageren.  



 

   

  Verslag vergadering provinciale Minaraad 27 november 2017  blz. 6/6 

 

 

 

 

 

 

Dieter: een vrij goed en hanteerbaar platform hiervoor is Basecamp.  

 

 

Afspraken:  

 Dieter bezorgt de presentatie van vandaag. 

 Dieter maakt nog voorstel van Basecamp ter kennismaking.  

 Wie nog input of reacties hierover heeft, mag doorgeven aan Marie vóór 20 

december  

 Dagelijks bestuur bekijkt op volgende overleg op 20 december  

 Terugkoppeling op de  Minaraad op 5 februari 2018 

 Daarna communiceren we naar de deelnemers van de brainstormavond van 17 

oktober over de nieuwe aanpak.  

 

 

Evaluatie infoavond Klimaatadaptatie  
De evaluatie op basis van de ingevulde formulieren werd samen met de uitnodiging voor 

vandaag aan de Minaraadsleden bezorgd.  

Unizo vraagt van waar de deelnemers kwamen.  

Marie geeft mee dat er niet meer aanwezigen uit kustgemeenten waren dan andere 

jaren. Er lijkt dus geen effect op het kiezen van locatie Oostende i.p.v. 

Boeverbos/Brugge. 

 

 

Ontwerpjaarverslag Minaraad 2017  

 Verslag wordt goedgekeurd en op de website www.west-vlaanderen.be/minaraad 

geplaatst.  

 

Verduidelijking:  

 EEIS: Economie, Europese en Internationale Samenwerking  

 

 

Planning 2018 

 

Voorstel planning dagelijks bestuur kwam er nog vanuit de klassieke manier om de 

agenda op te maken, los van de herdenking van de Minaraad.  

 

Vanuit de Minaraad komen nu enkele voorstellen tot aanpassing van deze agenda voort.  

Dit wordt verder besproken op het overleg Dagelijks bestuur van 20 december.  

De Minaraadsleden zullen daarna een aangepaste planning voor de Minaraad 2018 

ontvangen.  

 

 

Bijlagen 

1. Presentatie Wakkere Burger brainstormavond 17 oktober 2017 

2. Presentatie Wakkere Burger Minaraad 27 november 2017 

http://www.west-vlaanderen.be/minaraad

