NIEUWJAARSBRIEF,
!
Liefste!college!van!burgemeester!en!schepenen,!
!
Aan!het!einde!van!’t!vorige!jaar!
Zaten!7!adviesraden!eens!tegaar!
!
Cultuur,!gezin!en!GROS!waren!van!de!partij!
Jeugd,!MINA,!senioren!en!sport!vervolledigden!de!rij.!
!
De!raden!behoren!haast!tot!het!Oudenaards!erfgoed,!
Al!lijkt!het!vaak!alsof!enkel!hun!gevel!ertoe!doet.!
!
Uit!alle!monden!is!die!avond!dezelfde!verzuchting!gekomen!
Geen!van!hen!voelt!zich!echt!au!sérieux!genomen!
!
Daarom!wensen!wij!van!harte!voor!deze!legislatuur!
Wij!achter!op!de!tandem,!met!u!aan!het!stuur!
!
Gebruik!onze!energie!en!luister!naar!wat!we!weten!
Met!een!samenwerking!op!volle!toeren!halen!we!als!eerste!alle!meten!
!
Een!toast!op!2014!met!een!vol!glas!bruin!
Een!voorspoedige!gezondheid!en!een!volle!kraag!schuim!
!
En!de!hoop!dat!de!burger!in!2014!aan!z’n!stad!mee!mag!bouwen!
Wij!hebben!hier!alvast!ons!eerste!gezamenlijk!advies!voor!u!gebrouwen!
!
Uw!verenigde!adviesraden!
Oudenaarde,!27!januari!2014!
!
!
!
!

ADVIES,BIJ,HET,BEGIN,VAN,EEN,NIEUW,JAAR,
vanwege!de!!

VERENIGDE!OUDENAARDSE!ADVIESRADEN!
,
!

Geachte!heer!burgemeester,!
Geachte!heren/mevrouw!schepen,!
!
Op! dinsdag! 26! november! 2013! vond! een! bijeenkomst! plaats! van! 7! Oudenaardse!
adviesraden.! Op! initiatief! van! de! jeugdraad! tekenden! ook! de! Cultuurraad,! de!
Gezinsraad,! GROS,! MINA,! de! Seniorenraad! en! de! Sportraad! present.! De!
Middenstandsraad!en!de!Adviesraad!voor!Personen!met!een!Handicap!lieten!zich!
die!avond!verontschuldigen.!Het!overlegmoment!kwam!er!naar!aanleiding!van!de!
BBC!en!de!manier!waarop!de!adviesraden!in!dit!dossier!werden!betrokken.!!
!
De! aanwezige! vertegenwoordigers! maakten! van! de! gelegenheid! gebruik! om!
elkaars! werking! beter! te! leren! kennen.! Na! de! kennismakingsronde! werden! de!
standpunten! met! betrekking! tot! de! BBC! op! tafel! gelegd.! Veel! algemene!
bemerkingen! werden! al! snel! door! alle! aanwezigen! onderschreven.! Dit! vormde!
meteen!ook!de!aanleiding!om!het!gesprek!open!te!trekken!en!ook!buiten!de!BBC!
naar!raakpunten!te!zoeken.!
!
Met! betrekking! tot! de! BBC! waren! de! reacties! van! de! verschillende! raden!
eensluidend.!Hun!grieven!staan!hier!voor!u!opgelijst.!
!
Z! Op! donderdag! 22! augustus! 2013! werden! de! Oudenaardse! adviesraden! om! een!
advies! gevraagd! inzake! de! BBC.! De! vergadering! waarop! dit! gebeurde,! verliep!
gejaagd! en! nodigde! in! geen! geval! uit! tot! het! stellen! van! bijkomende! vragen.! De!
uitleg!beperkte!zich!tot!het!wettelijke!kader,!hoewel!er!toen!ook!al!inhoudelijke!
informatie!beschikbaar!was.!
Z!Voor!dit!advies!waren!alle!raden!aangewezen!op!een!ExcelZdocument.!Wat!het!
beleid! van! de! stad! voor! de! komende! 6! jaar! moest! voorstellen,! bleek! een!
verzameling! van! afzonderlijke! woorden! en! woordgroepen.! Het! viel! de!
verschillende!raden!bijzonder!moeilijk!advies!uit!te!brengen!over!beleid!dat!ze!zelf!
nog!moesten!invullen.!
Z!Bij!de!tweede!adviesronde!konden!ze!zich!wel!op!een!meer!uitgewerkte!versie!
van! een! beleidsplan! baseren.! Dat! de! gebruikelijke! adviestermijn! van! 4! weken!
hierbij!tot!minder!dan!3!weken!werd!ingekort,!kon,!gezien!de!hoogdringendheid!
van!het!dossier,!op!alle!begrip!rekenen.!
Z! Ten! onrechte,! zo! bleek! enkele! weken! later.! De! eerste! indiendeadline! van! 26!
november!valt!immers!moeilijk!te!rijmen!met!het!feit!dat!de!definitieve!versie!van!
de!BBC!op!diezelfde!26ste!november!schriftelijk!aan!de!gemeenteraadsleden!werd!
bezorgd.! De! uiterste! deadline! van! 6! december! stelde! in! dat! opzicht! al! helemaal!
niks!meer!voor...!
!
!

!

!
!
“Oudenaarde!is!wellicht!de!enige!stad!die!zelfs!tot!tweemaal!toe!advies!heeft!
ingewonnen!met!betrekking!tot!de!BBC”.!

Marnic!De!Meulemeester,!gemeenteraadszitting!16/12/2013!
!
!
!
De! burgemeester! gaat! er! prat! op! dat! “Oudenaarde! wellicht! de! enige! stad! is! die!
zelfs!tot!tweemaal!toe!advies!heeft!ingewonnen!met!betrekking!tot!de!BBC”.!De!
aandachtige! lezer! bemerkt! een! zekere! discrepantie! tussen! deze! woorden! en! de!
realiteit.!Het!zou!correcter!zijn!te!stellen!dat!“Oudenaarde!wellicht!de!enige!stad!
is!die!tot!tweemaal!toe!advies!heeft!gevraagd!maar!verder!alle!vereisten!voor!een!
eerlijk!en!correct!inspraakproces!vierkant!aan!haar!laars!heeft!gelapt”.!
!
Het! hoeft! niet! te! verwonderen! dat! de! Oudenaardse! adviesraden! het! gevoel!
hebben!niet!au!sérieux!genomen!te!worden.!Het!‘suboptimale’!BBCZtraject!staat!
hierin!echter!niet!alleen.!Ook!in!vele!andere!dossiers!voelen!de!adviesraden!zich!
veeleer! behandeld! als! een! noodzakelijk! kwaad! dan! als! een! waardevol! en!
toegewijd!participatieorgaan.!
!
Met!dit!advies!hopen!de!verenigde!adviesraden!deze!jammerlijke!tendens!gauw!te!
doen! keren.! Onze! raden! bestaan! stuk! voor! stuk! uit! geëngageerde! inwoners! die!
zich!vrijwillig!en!met!de!beste!bedoelingen!voor!onze!stad!inzetten.!Dankzij!deze!
gedreven!mensen!beschikt!het!Oudenaards!bestuur!over!inspraakZ!en!participatieZ
mogelijkheden!waar!andere!besturen!slechts!over!kunnen!dromen.!!
!
!
!
“We!kiezen!voor!een!intenser!overleg!en!een!heldere!communicatie!met!de!
bevolking,!rechtstreeks!en!via!de!talrijke!adviesraden.”!
!
Bestuursakkoord!2013Z2018!
!
!
!
Wij!zijn!van!mening!dat!onze!vraag!om!au!sérieux!genomen!te!worden!een!legitieZ
me!vraag!is.!De!uitstekende!ondersteuning!die!we!vanuit!de!stadsdiensten!krijgen,!
maakt! het! contrast! met! de! gebrekkige! erkenning! vanuit! het! stadsbestuur! er!
momenteel!enkel!groter!op.!!
,
De!verenigde!adviesraden!zijn!vragende!partij!voor!een!nauwere!samenwerking.!
Het!zou!hen!bijvoorbeeld!verheugen!hun!adviezen!steeds!beantwoord!te!zien,!al!
was!het!maar!om!zich!ervan!te!vergewissen!dat!die!adviezen!niet!enkel!door!de!
oppositie!worden!gelezen.!Zo’n!afspraak!is!ook!opgenomen!in!de!afsprakennota!

