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Deurne, 17 mei 2020

Onze ref: LER Deurne_adv2020_007
Betreft: ‘Vraag naar meer vragen naar advies’
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 weinig aantal vragen naar advies tijdens het eerste werkingsjaar.
Dit standpunt wordt u hierbij overgemaakt bij wijze van proactief advies in deze materie.
STANDPUNT/ADVIES:
De lokale Economieraad adviseert het Districtscolleger om meer gevraagd te worden in haar rol als
adviserend orgaan.
Zo kwam tijdens het eerste werkingsjaar b.v. geen enkele vraag vanuit het districtsbestuur rond
mobiliteit. In het overleg met de andere raden kwam naar voren dat zij bij diverse mobiliteitsplannen
gevraagd waren advies te verlenen. Tijdens elk overleg en/of netwerkmoment dat georganiseerd
werd door de Lokale EconomieRaad Deurne bleek de vraag naar meer informatie en meer
betrokkenheid van de Deurnese ondernemer bij de beslissingen rond Mobiliteit echter zeer groot. Als
het de wil is van Deurnese bestuurder om Deurnese ondernemer meer te betrekken, is mobiliteit een
thema waarin dit snel kan gerealiseerd worden.
Ook bij de vragen van de lokale ondernemers en / of handelaarsverenigingen naar het districtscollege toe die verschillende ondernemers overstijgen werd de Lokale Economieraad niet betrokken.
De Lokale Economieraad is echter van mening dat het net haar taak is om een coördinerende
adviserende rol op te nemen, en adviseert het Districtscollege dan ook om haar hierin te kennen.
Om dezelfde reden, vraagt de Lokale Economieraad om eveneens gevraagd te worden in het kader
van de merknaam “Dees is Deurne”. De lokale economieraad vraagt het district om gehoord te
worden wanneer een ondernemer een product wil laten opnemen als een “Dees is Deurne” product.
Anderzijds vraagt de lokale economieraad om hier haar coördinerende rol te mogen opnemen, en
deze vragen via haar te laten lopen, waarna een advies kan worden verleend over elke aanvraag
naar het disctrictscollege toe.

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.
Met vriendelijke groeten,
Namens LER Deurne
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