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Onze ref: LER Deurne_adv2020_003
Betreft: ‘Vraag naar administratieve ondersteuning Districtsschepen Lokale Economie’
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. de administratieve ondersteuning van de Districtsschepen Lokale Economie.
Dit standpunt wordt u hierbij overgemaakt bij wijze van proactief advies in deze materie.
STANDPUNT/ADVIES:
Gezien momenteel een stedelijk kader ontbreekt rond de werking van de adviesraad, dient in de
eerste plaats gekeken worden naar het kader hieromtrent op gewestniveau. Hierin wordt gesteld dat
adviesraden die de gemeenteraad opricht, een louter adviserende taak hebben. Tijdens het eerste
werkingsjaar van de Lokale Economieraad Deurne blijkt de Economieraad verschillende acties ondernomen te hebben die de adviserende taak overschrijden. Zo werden eigen initiatieven ondernomen
ter promotie van de lokale economieraad, zoals het maken van flyers, website, het organiseren van
netwerkmomenten met de Deurnese ondernemers, e.a.. Het is eigen aan de ondernemersgeest van
elke betrokken ondernemer om er voor te zorgen dat hun adviezen zodra goedgekeurd ook uitgevoerd kunnen worden. Gezien elke ondernemer in de eerste plaats echter moet zorgen voor het
draaiende houden van de eigen onderneming moeten we ook erkennen dat de uitvoering telkenmale
vertraging oploopt. Na overleg met sport-, cultuur- en seniorenraad bleken deze raden zich toch meer
te focussen op hun kerntaak zijnde het adviseren van het lokale bestuur. Na diepgaander overleg
bleek de reden hiervan te vinden te zijn in de organisatie van de lokale administratie. Waar de andere
raden en hun respectievelijke schepenen zich kunnen wenden tot een of meerdere personen binnen
de administratie om hun adviezen zodra goedgekeurd door het Bestuur uit te voeren, blijkt de Lokale
Economieraad en de betrokken Schepen van lokale Economie, op niemand van de administratie te
kunnen terugvallen.
De lokale Economieraad Deurne adviseert het districtscollege om iemand voltijds dan wel deeltijds
aan te stellen ter ondersteuning van de Lokale Economie. Hierbij denken we niet alleen de vragen van
de Raad zelf, maar vooral ook aan het uitvoeren van de besluiten die genomen worden door de
Schepen van Lokale Economie.
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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