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Doorlichting/evaluatie Provinciale Minaraad

• Traject opgestart in voorjaar 2017

• Begeleiding door Wakkere Burger vzw

• Enquête opgemaakt en verstuurd in aug–sept 2017 

• Brainstormavond voor Minaraadsleden en andere 

geïnteresseerden op 17 oktober 2017

• Voorstel Wakkere Burger op basis van enquête en 

brainstormavond voorgesteld op Minaraad 27 

november 2017
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Voorstel Wakkere Burger 27 november

• Niet vooraf teruggekoppeld met dagelijks bestuur

• Niet alles blijkt even haalbaar of geschikt voor 

provinciale Minaraad

Overleg dagelijks bestuur december-januari 
• Op basis van voorstel Wakkere Burger en reacties op 

Minaraad van 27 november uitwerken van nieuw 

haalbaar voorstel 

• Met inbreng van gedeputeerde Decorte

• Ook apart overleg met Wim David van ACV 
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Voorstel: onafhankelijk voorzitter

• Persoonlijk aanspreken

• Vergoeding voorzien (cfr. kennisplatform openbare verlichting)

• Profiel: motivatie en interesse, onderlegd in 

vergadertechnieken, bonus: kennis milieu, natuur, 

klimaatthema’s

Voorstel: agenda en opbouw Minaraadvergadering 

2-ledige opbouw van agenda

1. Deel 1: dossiermatige agendapunten

2. Deel 2 beleidsvoorbereidende agendapunten 

4



Deel 1: dossiermatige agendapunten 

• Dossiers waarvoor provincie advies of input vraagt

• Gelinkt aan concreet dossier (factueel) en vaak met lokale 

component

• Bv. nieuwe of herwerkte provinciale 

reglementen/subsidiereglementen, beheerplannen, enz. 

Deel 2: beleidsvoorbereidende agendapunten 

• Visie, algemene beleidslijn of algemeen beleidsdocument 

van de provincie

• Bv. regionale insteeknota’s  voor nieuwe legislatuur 

Aandachtspunt: vermijden van overlap met andere 

adviesraden zoals Procoro, adviesraad openluchtrecreatie
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Voorstel: samenstelling 

• Voor deel 1 (dossiermatige agendapunten): weinig wijziging 

aan samenstelling huidige Minaraad 

• Voor deel 2 (beleidsmatige agendapunten): uitbreiden met 

leden vanuit middenveld en kennisinstellingen 

• Voorzitter voor deel 1 en deel 2 is zelfde 

Deel 1

• Huidige samenstelling, maar flexibeler (niet meer systeem van 

plaatsvervangers/effectieven)  

• Beweging.net ipv ACV, wel terugkoppeling

• Vertegenwoordiger als aanspreekpersoon, mag afhankelijk van 

agenda collega/expert meenemen naar vergadering

Deel 2

• Uitbreiden van huidige groep Minaraadsleden met 

vertegenwoordigers uit middenveldorganisaties en 

kennisinstellingen
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Middenveldorganisaties + kennisinstellingen

• Vraag om afvaardiging in Minaraad (deel 2 van 

agenda)

• Middenveld/ledenorganisaties: Gezinsbond, Velt, 

Arbeid en Milieu, Fietsersbond, Trage wegen, 

Samenlevingsopbouw, ABS, Bioforum, Landelijke 

Gilde, Groene Kring, …

• Kennisinstellingen: Beauvent, Inagro, 

Greenbridge, Howest, Vives, VLAKWA/VITO, Tua

West, Vliz, …
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Voorstel: deel 1 van Minaraad 

• Voorbeeld van 18h30 tot 19h30

• Documenten minstens 2 weken vooraf bezorgen (per mail 

of via digitaal uitwisselingsplatform)

• Voldoende terugkoppeling met lokale achterban of 

contactpersonen

• Iedereen uit Minaraad die zich betrokken voelt, kan 

aanwezig zijn 

• Provincie voorziet toelichting op vergadering zelf 

• Provincie verwacht constructieve en concrete input en 

suggesties 

Minaraad kan beslissen om formeel advies te geven.

• Als te veel discussie: doorschuiven naar deel 2 (rol 

voorzitter) 
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Voorstel: deel 2 van Minaraad 

• Voorbeeld van 19h30 tot 21h30

• Kiezen voor grote thematische blokken per vergadering bv. 

ruimte, natuur, regionale insteeknota’s 

• Zo veel mogelijk bij begin van het jaar de programmering 

vastleggen  

• Afspraken maken over “wat is advies”, hoe standpunt 

formuleren van verschillende sectoren 
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Voorstel: interne communicatie

• Digitaal platform om documenten te delen

gebruiksvriendelijk bv. Base Camp of Share Point

Voorstel: externe  communicatie

• Eigen nieuwsbrief? Of integratie in bestaande nieuwsbrief 

milieubytes? 

• Opzet: kort meegeven wat besproken werd en verwijzen 

naar documenten (verslag) op website 

• www.west-vlaanderen.be/minaraad
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Verdere afspraken en timing

• Met fiat van Minaraad voorstel voorleggen aan 

deputatie

• Na goedkeuring deputatie organisaties 

aanschrijven

• Van start met vernieuwde Minaraad vanaf 

september
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