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1. Mei Plasticvrij
De LEM-raad vindt dit een goed initiatief
Bij voorkeur worden zij vroeger bevraagd zodat het advies kan meegenomen worden bij de
uitwerking van het project. NU was het initiatief al goedgekeurd en de eerste brieven al verzonden
naar de middenstanders.
De LEM-raad had graag meegedacht over de zakken: bijvoorbeeld om op de zak een url te
plaatsen die verwijst naar een gezamenlijke pagina van de lokale economie in De Pinte of door
handelaars de kans te geven deze zakken bij de gemeente aan te kopen aan aankoopprijs om dan
te verdelen onder hun klanten (geen eenmalige actie, maar duurzame actie).
Er kan 1000 euro worden aangewend van het budget voor lokale economie voor de zakken.
2. Evaluatie adviesraden
De vragen van de zelfevaluatie worden overlopen.
1. Advies, samenwerking met beleid
- Er is altijd iemand aanwezig van het beleid.
- De adviezen zijn goed onderbouwd.
- De raad is tevreden over de ondersteuning vanuit de gemeentelijke diensten.
- De reactie op een advies gebeurt altijd mondeling in de raad zelf. Er is geen
schriftelijke feedback vanuit het college.
- De lokale economie en middenstand is niet echt opgenomen in het MJP, daardoor is er
weinig input nodig/mogelijk. Er is weinig tot geen budget voor middenstandsacties.
2. Samenstelling, contacten
- De raad vindt te weinig gemotiveerde middenstanders, de raad telt niet genoeg leden.
Er worden hiervoor verschillende oorzaken naar voor geschoven:
o Er wordt niet of te laat geïnformeerd naar advies
o De raad is te weinig doelkrachtig
o Er werden veel initiatieven voorgesteld, maar niets gerealiseerd
o De raad moet een duidelijk doel voor ogen hebben
o Voor veel middenstanders is het gebrek aan tijd een excuus om niet te komen
o Er is geen bruisend team, te veel takken ontbreken
3. Relatie met achterban, publiek
- De organisatie van evenementen naar een breder publiek kende 1 positieve opkomst
en 1 mindere opkomst.
- Een nieuwsbrief zou een meerwaarde zijn
4. Vergadercultuur, besluitvorming
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De agenda wordt eenzijdig opgesteld vanuit de gemeente. De schepen zou niet teveel
het woord mogen nemen.
De voorzitter kan zijn rol te weinig spelen. Idealiter worden vergadering voorbereid
zoals vroeger, met het dagelijks bestuur.
De discussies worden met respect voor elkaar gevoerd. De adviezen worden in
consensus opgesteld.
Een vaste datum zou gemakkelijker zijn. Er wordt voorgesteld om minder frequent te
vergaderen.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn goed opgesteld. Niet iedereen van de
raad weet waar deze terug te vinden.

3. Aanpak LEM-raad
De LEM moet een doel vooropstellen en prioriteiten bepalen. Uit de vergadering blijkt dat
de LEM vooral wil werken rond:
-

Communicatie: nieuwsbrief, gezamenlijke pagina
Ontmoeting: bv. 2x per jaar
Stimulans: geschenkbon, voorbeeldfunctie gemeentebestuur
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