Een denk- en doekader bij het participatief opstellen van de meerjarenplanning
De meerjarenplanning is een participatief proces die op verschillende manieren kan aangepakt worden. De Wakkere Burger mikt op duurzame participatie.
Dit betekent dat de opvolging, evaluatie en bijsturing van dit meerjarenplan gegarandeerd moet worden. We zien hiervoor een specifieke rol weggelegd
voor de adviesraden. Meer informatie over de rol van adviesraden in de meerjarenplanning vind je op www.adviesraden.be onder de tag
“meerjarenplanning”
Tijdens het participatieve luik van de meerjarenplanning kan er gebruik gemaakt worden van het promomateriaal van “jij bent de gemeente”.
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1. Brede participatie: Deze brede participatie kan gebeuren via een bevraging of open denkdagen. Voor meer inspiratie zie ook www.vvsg.be
>beleidsparticipatie of www.participatiewiki.org . Betrek adviesraden in hun huidige samenstelling bij het opzetten en uitwerken van de brede
participatie aan het meerjarenplan.
2. Cluster thema’s: Vanuit die brede participatie kunnen een aantal thema’s gefilterd worden die al dan niet aansluiten bij de beleidsprioriteiten van de
Vlaamse Overheid.
3. Hersamenstelling van adviesraden: Werk met open oproepen, spreek mensen aan die aan de brede participatie deelnamen. Laat de niet verplichte
adviesraden zo veel mogelijk samenvallen met thema’s die uit de brede participatie werden gefilterd.

4. Verdieping: Omdat adviesraden voor continuïteit kunnen zorgen pleit De Wakkere Burger ervoor om de verdieping van beleidsdoelstellingen en acties
door adviesraden te laten gebeuren. Het is aangewezen om vóór het verdiepingswerk de adviesraden te vernieuwen. Burgers die zich engageren om te
werken aan de verdieping engageren zich bijgevolg ook om het beleid op te volgen en te evalueren.
De Wakkere Burger wil, om een goede werking op lange termijn te waarborgen transparantie en openheid van adviesraden promoten. Als startmoment
van het uitwerken van de verschillende thema’s dringen we bijgevolg aan om een adviesradenmarkt te organiseren. Dit betekent dat iedere nieuw
samengestelde adviesraad annex denkgroep zichzelf voorstelt aan het groot publiek en input vraagt om deze thema’s verder te verdiepen. Dit kan
offline via een adviesradenmarkt gebeuren en online via www.adviesraden.be

5. Opvolging en evaluatie: Een vast kern binnen de adviesraden zorgt voor continuïteit. Ze kunnen het gemeentebestuur bijstaan tijdens het uitvoeren,
evalueren en besturen van het beleid. Om de dynamiek binnen de adviesraad te garanderen vragen we een open en transparante werking via o.a.
www.adviesraden.be

Contacteer ons via onderstaande gegevens voor meer informatie.
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