adviesraden & het adviesproces
de adviesraad…

…duidt een
thema aan

… verzamelt
informatie

… vormt een
werkgroep

bv. op basis van:
- eigen behoeften
- beleidsplannen
-…

door gesprekken met
experten, ambtenaren,
doelgroepen…

met eventueel externe
betrokkenheid en
deskundigheid

…formuleert
sterk advies
de inhoud van een
advies formuleert de
adviesraad zelf !!!
> zie volgende pagina

de ambtenaar…

… laat het advies
ondertekenen
door voorzitter…

… verzorgt de
eindredactie van
de adviestekst

… bezorgt het
advies aan de
ambtenaar

het beleid…

… werkt de
inhoud van
het dossier
verder uit
met extra info,
argumenten voor of
tegen het advies,…
en toetst alles af
bij het diensthoofd

…bespreekt het
dossier en de
voorstellen van
de adviesraad

… beslist en geeft … zet de kwestie
een gemotiveerd
op de agenda
antwoord aan de
van de AV en
adviesraad
geeft daar
feedback over
het advies en
het besluit
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tips voor goed advies

Zorg voor een goede verkenning en onderzoek van het
vraagstuk:
▪ beleidsinformatie, dossiers,…
▪ eigen onderzoek (bevraging vereniging, verkeerstelling…)
▪ kennis van buitenstaanders gebruiken
▪ …
Weeg verschillende voorstellen en alternatieven af:
▪ welke meningen hoor je rond de tafel?
▪ noteer alle nuttige voorstellen
▪ bekijk het probleem vanuit verschillende perspectieven
▪ welke oplossing lijkt beste, meest haalbare…?
Kom tot een consensus over de inhoud van het advies:
▪ formuleer een advies op basis van goede argumenten
▪ vermijdt een stemming over de inhoud van een advies, maar…
▪ neem eventuele minderstandpunten op in het advies
▪ de leden bepalen de inhoud, niet de ambtenaar of de politicus
Giet het advies in een goede vorm:
▪ één apart document per advies met datum en nummer
▪ geef het een duidelijke titel: wat vraag je?
▪ geef wat context en achtergrondinfo mee
▪ vermeldt de alternatieven met hun plus- en minpunten
▪ motiveer en onderbouw je standpunt: waarom vraag je iets?
▪ vermeld eventuele minderheidsstandpunten en hun
argumenten
Bezorg je advies aan het gemeentebestuur:
▪ via de ambtenaar aan het college
▪ bezorg adviezen ook aan de gemeenteraad
▪ of ook aan achterban, andere raden, lokale pers...
Heb aandacht voor opvolging van adviezen:
▪ is het aanvaard, gerealiseerd, uitgevoerd…?
▪ is er een gemotiveerde reactie indien het advies niet is
gevolgd?
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