Verslag vergadering economische raad van 14/05/2019

Datum: 14/05/2019
Locatie: Stadskantoor
Aanwezig: Dries Billiet, Hubert Burm, Kelly Clevers, Luc Demeester, Nicole De Munter, Eveline Huyghe,
Sophie Deprest, Tony Foré, Thierry Smet, Jacqueline Smitz, Bart Van Wonterghem en Nicole
Daelemans, verslaggeving
Verontschuldigd:, Yves Deleyn, Christophe De Waele, Marc Lanckriet, Inge Pauwels en Evelyne
Standaert
Afwezig: Stephanie Bouckaert, Patrik De Brabander, Eddy Deketelaere, Bart De Munck, Sylvie
Dobbelaere, Christel Geltmeyer, Ann Leven, Luc Soens, Wim Van den Bosche en Bob Van Deynse

1. Goedkeuring verslag 12 maart 2019
Het verslag van 12 maart 2019 wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.
2. Verkiezing voorzitter en leden raad van bestuur
Nicole De Munter heeft op onze laatste vergadering aangekondigd dat zij niet langer kandidaat-voorzitter
was; zij kan dit deontologisch en praktisch niet combineren met haar ambt als voorzitter van de
gemeenteraad.
Op de oproep ontvingen wij volgende kandidaturen:
 kandidaat-voorzitter: Thierry Smet
 kandidaat-ondervoorzitter: Yves Deleyn
 kandidaat bestuurslid: Sophie Deprest, Dries Billiet en Luc Demeester
Thierry licht zijn kandidatuur toe: hij vermoedt dat de 10 jaar kennis opgedaan in de Eeklose ER en 6 jaar
in de Evergemse adviesraad lokale economie kan bijdragen. Hij is ook bestuurslid in de Unizo-afdeling
Ertvelde-Rieme-Kluizen. Hij is heel bezorgd over het ondernemen in Eeklo én het voortbestaan van de ER.
De bestuur en de leden van de ER mogen volledig op zijn inzet rekenen. Hij is ervan overtuigd dat de ER
als één team, net dat iets meer kan betekenen voor ‘ALLE ondernemers in Eeklo’.
Na geheime stemming worden alle kandidaten met een volstrekte meerderheid van stemmen verkozen.
3. Bespreking afsprakennota stad/adviesraden
Alle leden van de economische raad ontvingen de afsprakennota samen met de agenda.
De afsprakennota is tot stand gekomen na overleg stad Eeklo/voorzittersoverleg. De voorzitters hebben
een document gemaakt, de stad heeft daar een aantal zaken aan toegevoegd. Nicole DM was daarbij een
trekker.
De voornaamste aandachtspunten:
 gemeenteraadsleden en leden van het college kunnen geen lid zijn van de raden; een adviesraad
is een platform voor burgers
 sommige raden worden samengevoegd (vb wereldraad bij milieuraad), andere evolueren naar
meer ad-hoc vergaderingen en straatgericht werken, waar de buurtbewoners worden bij betrokken
 de kerntaak blijft adviseren: het stadsbestuur geeft binnen 6 weken een schriftelijk én gemotiveerd
antwoord
 het stadsbestuur wilt meer projectmatig werken en vraagt open vergaderingen te organiseren
 het stadsbestuur stuurt aan op beleidsoverschrijdend overleg via voorzittersoverleg

Luc merkt op dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat het stadsbestuur voor bepaalde problemen advies
vraagt aan meerdere adviesraden, ook al behoort dit niet direct tot hun specifiek werkdomein.
Wanneer men dan ook nog hetzelfde gewicht toekent aan hun besluiten heeft de GR een middel in
handen om het hoofdadvies van de adviesraad waaronder de materie ressorteert te omzeilen (iets wat in
het verleden gebeurde) en dat kan niet de bedoeling zijn.
Nicole antwoordt dat uiteindelijk het college altijd beslist maar nu krijgen we de kans om via het
voorzittersoverleg in overleg te gaan én elkaar te informeren, dat kan ook versterkend werken; een
mogelijke vraag naar dergelijk advies kan bv. gaan over ‘het verbeteren van het imago van Eeklo’.
Uiteraard kunnen adviesraden als zelfstandige raad ook adviezen blijven geven.
Luc merkt verder op dat in het Eikenblad een oproep verschenen is om lid te worden van een adviesraad;
de economische raad staat daarbij vermeld, iets wat niet in overeenstemming is met onze statuten.
De werkingskosten (€ 400) worden beheerd door de financieel beheerder van de stad.
4. Bespreking en goedkeuring statuten/huishoudelijk reglement
Vanaf nu spreken we van huishoudelijk reglement, niet langer van statuten (heeft te maken met
rechtspersoonlijkheid).
Het voorstel huishoudelijk reglement werd aan alle leden van de economische raad samen met de agenda
bezorgd. Artikel per artikel wordt dit document overlopen en besproken en waar nodig aangepast. De
voornaamste wijzigingen worden hier in het rood vermeld.
Artikel 2 Lidmaatschap
Driemaal afwezig zijn binnen eenzelfde kalenderjaar wordt beschouwd als ontslagnemend. Mits een
grondige reden zal de raad van bestuur op een menselijke manier de afwezigheid beoordelen. In geval van
ontslag kan een vereniging van winkelstraten of een belangenvereniging een andere kandidaat voordragen.
Artikel 4.3 – bevoegdheid algemene vergadering
a) penningmeester wordt geschrapt; de werkingskosten (€ 400) worden door de financieel
beheerder van de stad beheerd; er is dan ook geen nood aan een penningmeester.
c) aanduiden van ere-voorzitter/ere-leden. Een daadwerkelijk en actief uitgevoerd mandaat van 18
jaar is de maatstaf voor de toekenning van eretitels. De dragers van eretitels zijn geen lid van de
raad van bestuur noch van de algemene vergadering. Zij kunnen wel als deskundige worden
uitgenodigd.
d) het organiseren van eigen activiteiten en het tot stand brengen van overleg tussen de
aangesloten verenigingen, dit in overleg met de bevoegde schepen – de raad van bestuur heeft
dit artikel toegevoegd: de inbreng komt vaak vanuit de bestuurlijke kant; wij als ondernemers
moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen en open staan om mee te werken en te
ondersteunen.
Artikel 4.6 – samenstelling algemene vergadering
Het bestuur van de economische raad alsook de algemene vergadering moet zes maanden na de
installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld.
De algemene vergadering telde vroeger 31 leden of stemmen; de stemmen werden verdeeld per
groepering. Onder groepering wordt verstaan een of meerdere winkelstra(a)ten, winkelcentra,
industrieterreinen of beroepsgroepering belangenvereniging.
De raad van bestuur stelt voor om het aantal stemmen te reduceren naar 27 en het lidmaatschap te
herschikken als volgt:
Markt/Kerkstraat

5

6

1

Industrieterreinen
(Industrielaan, Nieuwendorpe, Moeie,
Tieltsesteenweg, Zeelaan, Kunstdal,
Kunstberg,…)
Unizo
LVZ
OKEE
Horeca federatie

Boelare/Blommekens
Stationsstraat

3
3

Molenstraat/Koning
Albertstraat/Oostveldstraat
Winkelcentrum Galgenhof

1

Voka

1

1
1
1
1

Winkelcentrum Krüger

2

Comeos

1

Thierry legt uit dat sommige groeperingen evident (Markt/Kerkstraat) lijken, andere (Molenstraat/Koning
Albertstraat/Oostveldstraat) geografisch raar. De rvb deed dit omdat bv. de Oostveldstraat soms vergeten
werd. Industrieterreinen werden gegroepeerd. De Tieltsesteenweg ligt in die hoek.
Luc vindt het oké dat de Molenstraat /Koning Albertstraat als één geheel beschouwd wordt. De
Oostveldstraat zou hij met de Gentsesteenweg en het Koninging Astridplein een stem geven.
Bart: quid Raverschootstraat en Balgerhoeke?
Tony vraagt of één iemand kan beslissen voor 6 stemmen mits volmacht. De vergadering vreest in dit
geval een leegloop; er mag maximaal 1 volmacht aan een ander lid gegeven worden.
Na discussie wordt beslist dat de raad van bestuur een voorstel zal mailen aan de aanwezige leden.
Als het voorstel aanvaard wordt, wordt het opgenomen in dit verslag.
4 § 6.4 Volmacht
Er mag maximaal 1 volmacht aan een ander lid behorend tot dezelfde per groepering gegeven worden.
5 § 6 Samenwerking
De stad streeft naar een kruisbestuiving tussen de diverse raden. Het voorzittersoverleg wordt een platform
voor alle adviesraden. Via dit voorzittersoverleg worden zaken besproken die beleidsdomeinoverschrijdend
zijn. De voorzitter van de economische raad zal de vergaderingen ervan bijwonen. Bij afwezigheid van de
voorzitter, wordt de ondervoorzitter of een bestuurslid afgevaardigd.
Artikel 7 – wijziging van het huishoudelijk reglement
Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden genomen met gewone meerderheid (ipv 2/3).
5. Aanstellen ere-voorzitter
Op voorstel van de raad van bestuur wordt Nicole De Munter voorgedragen als ere-voorzitter. Nicole is
24 jaar voorzitter van de ER. Zij voldoet dus aan de voorwaarden van het HR van de ER. De algemene
vergadering vindt dit een evidentie en gaat volmondig met dit voorstel akkoord.
Nicole ontvangt een bloemetje om haar te bedanken voor haar inzet.
6. Zomershopping 2019
Er werd een bevraging verzonden naar 100 handelaars, slechts 20 daarvan hebben geantwoord.
Samenvatting van de antwoorden: het kost geld, het past niet, kost personeel, niet op zondag, heeft
weinig zin, …..
Evelien herkent dit; zij zegt dat zij samen met enkele enthousiastelingen het comité
‘ShopUniekIndeBoelare’ opgestart heeft om allerlei acties voor te stellen en iedereen mee te krijgen maar
het lukt niet zo goed.
Na bespreking beslist de raad dat het geen zin heeft om affiches, reclame en animatie te voorzien. We
begrijpen evenwel dat sommige handelaars willen deelnemen aan een braderie. Zij kunnen gratis
kraampjes krijgen. Op vraag van de meerderheid van de ondervraagden wordt de braderie verplaatst
naar het laatste volledig weekend van juni (27-30).
Wij zullen dit zo briefen aan de handelaars in de hoop dat er een wake-up call volgt.
7. Varia
Afscheid Kelly Clevers
De voltallige raad betreurt het afscheid van Kelly. Kelly heeft vorig jaar samen met haar man een tweede
JBC-zaak opgestart in St-Denijs-Westrem. Zij was jarenlang de draaiende figuur van het Krügercentrum.
Dankzij haar inzet zorgde zij ervoor dat alle handelaars van de Krüger deelnamen aan alle acties die de
stad organiseerde. Los daarvan organiseerde zij voor het Krügercentrum zelf ook tal van acties.
Onze dank is bijzonder groot! De raad neemt dan ook op een passende manier afscheid

Bevraging handelaars Boelaren – opstelling marktkramen
Afgevaardigden van ShopUniekInBoelare zijn langs geweest bij elke handelaar in het marktgebied
Boelare. De stelling van de handelaren is duidelijk: zij zeggen NEE tegen het inverteren van de
standhouders op de donderdagmarkt.
Voornaamste redenen van de weigering:
 handelaars worden geïsoleerd: de marktbezoekers zien de etalages van de winkels niet terwijl ze
tussen de kramen lopen; bestelwagens zullen voor hun etalage staan;
 is niet sympathiek t.o.v. de horeca
 de win-win situatie marktkramers/handelaars valt weg.
Het comité heeft ook de marktkramers bevraagd. Ook zij zijn geen vragende partij van verandering. De
marktkramers willen de opstelling behouden omdat de marktbezoekers nu 2 x rondlopen en een volledige
toer doen. Deze stelling sterkt het advies van de handelaren.
De leden van algemene vergadering sluiten zich aan bij het advies van de handelaren van de Boelare.
Het advies wordt aan het schepencollege voorgelegd.
Ondernemersavond OKEE met Carl Devos – 23 april
Thierry betreurt dat er zo weinig aanwezigen waren. Het was nochtans een interessante avond met een
gerenommeerde spreker.
8. Komende activiteiten
28 mei – ondernemersavond met Sven Nys
De dienst economie van de stad organiseert een ondernemersavond in CC De Herbakker op dinsdag 28
mei om 19u. Gastspreker Sven Nys brengt zijn verhaal ‘van topsporter tot ondernemer’.
Gelden van het EI (economisch initiatief)
Eind 2013 werd de vzw het EI ontbonden. De gelden werden in mei 2014 gestort op rekening van de
dekenijen Boelare en Stationsstraat/Markt.
De gelden staan nog altijd geparkeerd op deze rekeningen. ShopUniekInBoelare ontving een gedeelte
ervan. De raad van bestuur dringt aan om de gelden te benutten bij acties (weekend van de
klant/kerstshopping/….).
9. Volgende vergadering
Datum nog niet gekend

