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Voorstel dagelijks bestuur voor vernieuwde werking Provinciale Minaraad 
 
Voorzitter 
Voorzitter wordt niet langer gerecruteerd uit de leden. 
We kiezen voor onafhankelijke voorzitter, bij voorkeur iemand vanuit een hogeschool.  
Deze persoon wordt door de provincie gecontacteerd en er wordt een vergoeding afgesproken.  
 
Verwachting naar deze persoon: motivatie en interesse om taak op zich te nemen, onderlegd in 
vergadertechnieken. Inzicht hebben in de bevoegdheden van de provincie en ook weten wat de 
rol/bevoegdheid van hogere overheden en lokale besturen inzake milieu/natuur/klimaat omvat.  
Ervaring als voorzitter strekt tot aanbeveling. Kennis van thema’s milieu, natuur of ruimte is mooie 
bonus.  
 

Samenstelling 
1. We stellen voor om af te stappen van het huidige principe van effectief lid en 

plaatsvervanger. 
We stappen ook af van het verschil tussen stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde 
leden (WVI, Leiedal en de gemeenten zijn volgens het huidige reglement van de Minaraad 
niet stemgerechtigd).  
We stappen af van regionale vertegenwoordigers voor de West-Vlaamse MilieuFederatie, de 
afvaardiging per regio heeft niet altijd een meerwaarde.  
 
Voorstel: elke organisatie die een zitje in de Minaraad wenst, kiest voor 1 aanspreekpersoon 
die zich engageert om zelf ook op regelmatige basis de Minaraadvergaderingen bij te wonen.  
Van deze aanspreekpersoon verwachten we dat hij/zij intern binnen de organisatie 
terugkoppelt en expertise verzamelt.  
Afhankelijk van het agendapunt kan deze aanspreekpersoon een collega meebrengen of 
sturen naar de Minaraadvergadering.  
 

2. We willen onze groep verruimen richting middenveldorganisaties en hogescholen en 
kennisinstellingen. 
We stellen voor om organisaties op bijlage 1 te contacteren met de vraag of zij bereid zijn om 
iemand naar de minaraad af te vaardigen.  
Verruiming voor deel 2 van de Minaraad (zie hieronder). Voor deel 1 zouden we opteren 
voor huidige samenstelling (met als enige aanpassing Beweging.net ipv ACV).  

 

Agenda en opbouwvergadering  
 2 delig 

1. Dossiermatige agendapunten: dossiers waarvoor provincie advies/input vraagt aan 
Minaraad en gelinkt aan concreet dossier. Dergelijke concrete dossiers zijn vaak 
uitvoerings- of toepassingsgericht (factueel) en hebben ook vaak een lokale 
component.  
Meer concreet gaat dit over nieuwe of herwerkte provinciale reglementen, 
subsidiereglementen, beheerplannen.  
Door dit op de Minaraad te agenderen geven we een herkansing indien de 
betrokkenheid van lokale actoren bij de voorbereiding te beperkt was.  

2. Beleidsvoorbereidende agendapunten: dit gaat over visies en algemene beleidslijnen 
of –documenten van de provincie.  

 
Voorzitter is dezelfde voor de 2 delen van de vergadering.  
Vooral voor deel 2 hopen we op extra leden vanuit middenveld en kennisinstellingen.  
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Deel 1: Dossiergedeelte Minaraad  

 van 18h30-19h30 bv.  

 documenten worden 2 weken voor de vergadering bezorgd of op een onlineplatform 
geplaatst  
Organisaties die in de Minaraad zetelen, hebben zo de tijd om vooraf terug te koppelen met 
hun lokale achterban/contactpersonen .  

 Iedereen uit de Minaraad die zich betrokken voelt, kan aanwezig zijn 

 Er wordt een toelichting voorzien op de vergadering  

 Hier ook informatieve punten agenderen.  

 Provincie verwacht constructieve en concrete input of suggesties.  
Minaraad is vrij om formeel advies te formuleren  
 
Als er te veel discussie blijkt, wordt dit punt doorgeschoven naar deel 2 zodat het ten gronde 
kan uitgediscussieerd worden.  
Het is de voorzitter die beoordeelt of doorschuiven/extra bespreking op deel 2 
nodig/wenselijk is. Er moeten beleidsmatige linken zijn die het specifieke dossier overstijgen.  

 
Deel 2: Beleidsadviesraad 

 Van 19h30 tot 21h30 bv.  

 Hier is het belangrijk om een ruime vertegenwoordiging te hebben. Zeker ook ruimer dan 
voor dossiergedeelte van Minaraad.  

 Belangrijk voor de provincie is om inspiratie te krijgen vanuit diverse 
organisaties/invalshoeken  wel telkens vanuit de insteek milieu, natuur en klimaat.  

 
Aandachtspunt 

 Vermijden van overlap met andere adviesraden zoals Procoro, adviesraad openluchtrecreatie 

 
Communicatie 

 Interne communicatie  
Via digitaal platform dat delen van documenten en geven van commentaar op deze 
documenten mogelijk maakt.  
Voorbeeld van BaseCamp werd aangereikt door de Wakkere Burger 
Andere optie SharePoint? Te bekijken met dienst IT van de provincie.  
 

 Externe communicatie  
Communicatie naar lokale milieuraden en andere geïnteresseerden is een aandachtspunt.  
Voorstel: integratie vaste rubriek in provinciale nieuwsbrief OF eigen nieuwsbrief vanuit de 
Provinciale Minaraad. 
Opzet: kort weergeven wat er besproken werd en doorlinken naar website www.west-
vlaanderen.be/minaraad  

 
Jaarplanning 

 Bij de opmaak van het jaarprogramma kiezen we voor grote thematische blokken 
 
Verdere timing 

 Na vergadering van 5 februari koppelen Minaraadsleden terug binnen de organisatie. 

 Komen tot consensusvoorstel op Minaraad van 5 maart  

 Na goedkeuring van deputatie schrijven we de bestaande organisaties die zitje hebben in de 
minaraad aan en schrijven we nieuwe organisatie 

 Van start met vernieuwde Minaraad vanaf september 2018  

http://www.west-vlaanderen.be/minaraad
http://www.west-vlaanderen.be/minaraad
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Bijlage 1  
 
Huidige organisaties Minaraad 
 

Organisatie Wijziging in vernieuwde minaraad  
WMF : 5 vertegenwoordigers ?  

VOKA Geen wijziging  

Unizo Geen wijziging  

Boerenbond  Geen wijziging  

ACV  Beweging.net zal zorgen voor afvaardiging  

ABVV  Rol voor Curieus? (cfr. ACV)  

Gemeente/WVI/Leiedal  Vraag naar 4 ipv 3 vertegenwoordigers   

 

Aan te schrijven organisaties voor verruiming van de minaraad  
 

Middenveldorganisaties 
Ledenorganisaties 

Aanschrijven voor deelname in 
Minaraad?   

Gezinsbond Ja 

Velt Ja 

Vormingplus Brugge/ Midden en Zuid-
West-Vlaanderen/Westhoek  

Ja 

Arbeid en Milieu Ja 

Fietsersbond Ja 

Trage wegen Niet wegens  enkel Vlaams georganiseerd? 

Samenlevingsopbouw Ja 

Peerby Niet wegens  enkel Vlaams georganiseerd? 

KWB Neen, want reeds Via Beweging.net 

EVA Brugge ? 

Greenpeace Belgium Niet wegens  enkel Vlaams georganiseerd? 

Bioforum Via Boerenbond?  

Landelijke Gilde Via Boerenbond?  

De Groene Kring Via Boerenbond?  

Climate Express Westhoek  ? 

Pasar  Neen, want reeds Via Beweging.net 

Andere?   

 

Kennisinstellingen  Aanschrijven voor deelname in 
Minaraad?   

Beauvent  Ja 

Inagro ? (is Provinciaal EVA) 

Greenbridge  Ja 

Howest  Ja 

Vives Ja 

VLAKWA/VITO  ? 

TUA West ?  (is Provinciaal EVA)  

VLIZ  Ja 

Andere?      Seafirst?   

  

 


