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Onze ref: LER Deurne_adv2020_002
Betreft: ‘Vraag naar overkoepelende Economieraad op stedelijk vlak’
Geachte leden van het Districtscollege van Deurne,
Na een bespreking op de vergadering dd 22 april jl. van ons Dagelijks Bestuur werd een standpunt
ingenomen m.b.t. het ontbreken van een stedelijke adviesraad ondernemen.
Dit standpunt wordt u hierbij overgemaakt bij wijze van proactief advies in deze materie.
STANDPUNT/ADVIES:
Tijdens het eerste werkingsjaar bleek duidelijk dat vele vragen van de Deurnese ondernemers niet
behoren tot de bevoegdheid van het districtscollege maar wel van het Stedelijk College. Gezien beide
colleges willen inzetten op burgerparticipatie, en door het creëren van een lokale Economieraad op
districtsniveau de afstand verkleint tussen bestuur en burger, of in dit kader meer precies, de
ondernemer, vraagt de Lokale Economieraad om ook ingezet te worden in adviezen naar het Stedelijk
College. Naar analogie met de Stedelijke Cultuurraad en de Stedelijke Sportraad, die beiden de som
zijn van de 9 raden van de respectievelijke districtsraden, vraagt de Lokale Economieraad Deurne dat
het Districtscollege bij het Stedelijk College vraagt naar het creëren van een overkoepelende
stedelijke Antwerpse economieraad, waar elke districtsraad dan de lokale vragen naar adviezen die
betrekking hebben op de stedelijke bestuursverantwoordelijkheden, en niet op de
bestuursverantwoordelijkheden van het district, kan voorleggen en laten vertalen in een advies op
stedelijk niveau. De vraag van de Lokale Ecomieraad Deurne overstijgt maw het bestaan van de
actuele beleidsadviesraad Detailhandel, Horeca en Toerisme, waarin hoofdzakelijk de
middenveldorganisaties betrokken zijn en die enkel toegespitst is op een aantal deelsegmenten van
de lokale Economie. Anderzijds zal het huidige dagelijkse bestuur tijdens de eerstvolgende Algemene
vergadering van de Lokale Economieraad de vergadering ook voorleggen om een aparte werkgroep
op die richten rond detailhandel & horeca. Ten einde de afstand tussen lokale ondernemer en
Stadsbestuur zo klein mogelijk te houden, adviseert de Lokale Economieraad Deurne aan het
districtscollege dus ook om in haar adviezen naar het Stedelijke bestuur de betrokkenheid van de
lokale ondernemer in deze adviesraad Detailhandel, Horeca en Toerisme te vergroten.
Wij zijn graag bereid om dit advies verder toe te lichten indien gewenst, en hopen dat aan dit advies
een gunstig gevolg kan gegeven worden.
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