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Agenda
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring verslag ER 10/09/2012
3. Voorstelling schepen van mobiliteit, werken en ondernemen (lokale economie en
industrieterreinen): C. De Waele
4. Ambtenaar lokale economie: Tijs Blomme tot 31/03/2013
5. Besparingen: toelagen Economische raad/Economische activiteiten
6. Nieuwe samenstelling adviesraden: waarom? wie? hoe?
7. Voorbije activiteiten:
 Kerstmarkt
 Eindejaarsactie
8. Komende activiteiten:
 Lenteactie Unizo
 Lheo’s
 Oproep Agentschap Ondernemen
9. Varia

1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen welkom op de eerste vergadering van 2013.
Luc Verhulst liet weten door zijn professionele verplichten niet langer deel te kunnen
uitmaken van de economische raad

2. Goedkeuring verslag ER van 10/09/2013
Het verslag de dato 10 september 2012 werd goedgekeurd.

3. Voorstelling schepen Christophe De Waele
De vergadering heet Christophe De Waele welkom als nieuwe schepen voor Lokale
Economie, Parkeren en Mobiliteit en Openbare Werken.

De schepen ziet lokale economie als een nieuwe uitdaging.
Enkele aandachtspunten uit het beleidsprogramma
- Eeklo als kernstad van het Meetjesland
- Permanente dialoog met inwoners
- Efficiënt besturen
- Mobiliteit: Ring om Eeklo, investeren in alle vervoersvormen, ‘Stop’-principe (bij
VOKA STOEP, waarbij Economische vervoer ook wordt meegenomen),
infrastructurele verbetering van straten, uitbouw openbaar vervoer, parkeren
faciliteren
- Duurzame lokale economie: wonen koppelen aan werken, duurzaam uitbouwen
van industrieterreinen, aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,
ondernemingsgerichte dienstverlening, plan detailhandel en centrumactiviteiten,
AZ Alma
- Kwalitatief kernwinkelgebied
- Lokale economie promoten (vb THEO – LHEO)

4. Ambtenaar lokale economie
De raad wenst Tijs Blomme te bedanken voor zijn inzet de voorbije jaren. Hij gaat een
nieuwe uitdaging aan als diensthoofd van de jeugddienst.
Tijs zal op korte termijn vervangen worden. Later meer nieuws hierover.
5. Besparingen: toelagen Economische Raad en Economische Activiteiten
2012
744 euro werkingstoelage
5000 euro toelage economische activiteiten
2013
400 euro werkingstoelage
2500 euro toelage economische activiteiten
Daarbij kunnen budgetmatige items ingeschreven worden ter bevordering van de lokale
economie. Alle financiële transacties kunnen rechtstreeks door de stad op of na advies
van de ER verricht worden.
Kunnen projecten geweigerd worden?
Het is in principe mogelijk, maar net als in het verleden neemt het college een beslissing
na advies van de economische raad.
Het budget voor economische activiteiten en de werkingstoelage staat op rekening van
de stad en kan besteld worden door de Economische Raad. De vergadering van de
Economische Raad kan in het stadskantoor worden gehouden, maar er wordt geopteerd
vanuit economisch perspectief om deze op locatie te houden.
Thierry Smet brengt aan dat adviesraden die goed bezig zijn moeten blijven ondersteund
worden. De anderen zouden hierbij meer kunnen inleveren.
Schepen De Wale geeft aan dat deze beslissing genomen is als budgettaire maatregel,
maar dat alles bespreekbaar blijft. De raden dienen op een andere manier om te gaan
met geld en dit kan geëvalueerd worden. Elk voorstel dat goed geargumenteerd wordt
kan ondersteund worden uit andere budgetten.
Dit is momenteel een eerste visie, dus deze kan in de toekomst nog veranderen.

6. Nieuwe samenstelling adviesraden
Schepencollege heeft de ambitie om de rol van de adviesraden te herdefiniëren in het
kader van de participatie.
De vraag was of 22 adviesraden werkbaar is.
De statuten van de raden worden herbekeken naar een modelstatuut, maar elke raad
behoudt zijn accenten
Voor de Economische Raad werd geopteerd om geen samensmelting te doen met andere
raden. De Economische Raad blijft dus een zelfstandige adviesraad.
Belangrijk hierbij is:
- De gemeenteraad beslist over oprichting en ontbinding van een adviesraad. Elke
adviesraad wordt herverkozen in de eerste jaarhelft in handen van de
gemeenteraad.
- De adviesraden dienen afgestemd te worden op elkaar.
- Er wordt een engagementverklaring in hoofde van elke deelnemer van een
adviesraad gevraagd. Indien je deelneemt aan een adviesraad, blijf je ook actief
betrokken doorheen het jaar.
- Een adviesraad organiseert geen activiteiten, maar geeft en vraagt advies.
- Er dient rekening gehouden te worden met de samenstelling man-vrouw
- De maatschappelijke zetels van de adviesraden liggen in het stadskantoor
- Voor wijziging van de statuten dient er een 2/3 meerderheid te zijn binnen de
gemeenteraad
- Elke adviesraad telt maximum 15 leden (effectieve leden, raadgevende leden, …)
- Leden van de adviesraden werken onbezoldigd
- De raden hebben een openbaar karakter
- Er wordt gekozen om de politieke afvaardiging in adviesraden niet langer
behouden (anders advies aan zichzelf – elke adviesraad politiek neutraal)
- Er worden vormingsmoment voorzien voor voorzitters en ambtenaren
- Ook de minderheidsstandpunten dienen aan bod te komen
- De adviesraden worden ondersteund door de stad
- De financiën van de raad gebeuren onder toezicht van de financieel beheerder van
de stad
Statuten (aanpassingen): voorstel uit Economische Raad:
- Plaatselijke economie -> lokale economie
- Schepen van middenstand wordt toegevoegd aan de Raad. Hiernaast wil de Raad
ook de ambtenaar lokale economie toevoegen.
- Politieke partijen niet meer vertegenwoordigd -> geen bezwaar
- Maatschappelijke zetel ten huize van voorzitter -> stadskantoor OK
- Algemene vergadering minimum 2 maal -> voorstel 3 maal OK
- Bijkomende vergaderingen kunnen samengeroepen worden door 2/3 van de leden
-> voorstel 1/5 OK
- Uitnodiging minimum 7 dagen -> 8 dagen
- Vergaderingen niet openbaar -> voorstel wel openbaar -> Verslag is openbaar,
maar open vergaderingen zien ze niet zitten (discussie moet vrij zijn) -> voor
erkenning dient de raad openbaar te zijn (decretaal bepaald): nakijken! -> drie
raden openbaar en rest in commissie (minimum openbaar)
- Verslaggeving ter goedkeuring voorgelegd -> wordt voorgelegd aan college en
gemeenteraad OK
- Leden maximum 15 leden -> in Economische Raad anders samengesteld: volgens
vertegenwoordigers van Straten, Dekenijen, ondernemersvertegenwoordiging, … > dit is de sterkte van de raad -> vertegenwoordiger van de achterban
- Algemene vergadering verkiest leden in AV -> OK

-

Voorleggen aan gemeenteraad -> OK

Samenstelling andere adviesraden:
Voor de Verkeersraad vroeg Luc Demeester om vertegenwoordigers toe te voegen van de
gebruikers zodat er tot een betere verdeling werd gekomen.
Luc Demeester vertegenwoordigd de economische raad, maar alle voorstellen worden
verdund of afgeketst. Beslissingen worden nu niet gemotiveerd en het moet de
betrachting zijn dit anders te doen
GBC Mobiliteit krijgt een grotere beslissingskracht (vroeger was er het tussenstation
PAC). In dit GBC zitten AWV, De Lijn, NMBS, provincie en stad en is er niet veel ruimte
voor vrije invulling. In het GBC zitten geen Eeklose mensen en deze hebben dan ook
geen voeling met de stad. Voorstel is om het GBC gelijk te koppelen met de
verkeersraad.
Samenstelling van de raad:
- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
7. Voorbije activiteiten


Kerstmarkt
Ledeganckplein organiseerde een avond in Kerstsfeer
Moeilijk om verenigingen te mobiliseren op het Marktplein
Kerstdrink was goed, maar bestuur Unizo wil dit niet meer organiseren wegens te
veel mensen die van het evenement kwamen profiteren.
Het weer strooide roet in het eten.



Eindejaarsactie
Was privé-initiatief. Unizo heeft het niet gedaan door dalend deelnemersaantal
(willen grotere prijzen en minder betalen).

Unizo staat open voor voorstellen en nieuwe acties (betaalbare activiteit en publiciteit) en
een actie die voor alle ondernemers goed is (afhankelijk van doelgroep).

9. Komende activiteiten


Lenteactie Unizo
Unizo heeft een nieuwe actie uitgewerkt. Klanten dienen 5 verschillende stempels
in te zamelen bij de deelnemende handelaars. Op 4 mei volgt de trekking. Er zijn
8 bbq’s voor 20 personen (all in) te winnen. De actie loopt van 1 tot 30 april
2013.



LHEO’s
De THEO’s worden tweejaarlijks georganiseerd. Een ondernemersfeest blijft
belangrijk en daarom wordt iedereen op 8 mei 2013 uitgenodigd naar de Mimosa
voor de LHEO’s. De uitnodiging volgt nog.



Oproep Agentschap Ondernemen
- kernversterkende maatregelen

-

aankoop handelspanden
renovatie van handelspanden

10. Varia











Website
De stad is bezig aan een website waarvan een deel handelswebsite: Eeklonomie.
Er zijn veel elementen terug te vinden: lege handelspanden, vacatures,
Eeklobedrijf in de kijker, Eeklo in actie
Aankoopprocedure:
Offertes worden aangevraagd bij 3 leveranciers waarbij Eeklose zeker dienen
opgenomen te worden (op prijsvlak moet zeker de kans geboden worden -> kan
uiteraard wel duurder zijn).
Elke procedure moet gemandateerd worden door het schepencollege.
Detailhandelsonderzoek EROV
- Inventaris soort winkels
- Inventaris oppervlakte
- Eeklo heeft 5,48% lege handelspanden (lager dan Vlaams gemiddelde)
- Winkeldichtheid
- Vanuit welke woonplaats komt men in Eeklo kopen?
- Koopgerichtheid Shopping op Eeklo vanuit andere Oost-Vlaamse
gemeenten
Philibert en Jacqueline gaat akkoord met het driedelen van de gelden van het EI
aan de verschillende dekenijen. Tijs vraagt rekeningnummers op en geeft ze door
aan Philibert. Vraag is om de ER in kopie te plaatsen.
Punten voor volgende agenda:
- terrasreglement
- laden en lossen
- ondernemerswebsite
- vraag deelname in toelage nieuwjaarsreceptie OKEE
Communicatie politie: vraag is om vanuit de politie meer te communiceren over
voorvallen naar ondernemingen toe

Volgende vergadering op maandag 6 mei om 20 uur in het Sparrenhof.

