
BETROKKENHEID VAN DE SPORTRAAD BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN: 

Uittreksel uit uitnodiging en toelichtingsnota raad van bestuur d.d. 05/02/13 

 

 

Op de agenda van de raad van bestuur d.d. 05/02/13 stond als agendapunt 

 

5. Sportraad anno 2013. 

 
De sportraad zal in 2013 werk moeten maken van onderstaande dossiers: 
 
a. Nieuwe structuur en kerntakendebat: 

•  …… 
 

b. Actieve participatie in het tot stand komen van en adviesverlening over: 
 

• Het gemeentelijk meerjarenplan: de sectorale plannen (sport, jeugd, cultuur, 
…) vervallen en moeten allemaal geïntegreerd worden in één meerjarenplan. 
De sportraad moet voor wat sport betreft daarin actief betrokken worden 
conform het ‘sport-voor-allen-decreet’. 

• …… 
 

In de toelichtingsnota bij dit agendapunt 5b staat hoe de sportraad betrokken wordt bij de opmaak 

van het meerjarenplan 

 

 

Verduidelijking  

 
Nieuwe wetgeving maakt dat gemeentebesturen vanaf deze legislatuur een meerjarenplan 
dienen op te stellen gekoppeld aan een meerjarenbudget waarbij aangetoond wordt dat het 
gemeentebestuur zal beschikken over voldoende financiële middelen om de doelstellingen 
geformuleerd in het meerjarenplan te realiseren. 
 
 
Planning 

• In het voorjaar 2013 werken de diverse administraties aan een voorontwerp van dit 
meerjarenplan en –budget voor de periode 2014-2019. Aan de sportdienst wordt 
gevraagd om hierbij ondermeer rekening te houden met het sportmemorandum 
opgemaakt door de sportraad in 2012 en in de aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2012 bezorgd en toegelicht aan alle politieke partijen. 

• Het voorontwerp dient klaar te zijn tegen de grote vakantie zodat dit in het najaar kan 
teruggekoppeld worden naar de diverse belanghebbenden (adviesraden, commissies, 
burgers, vzw Sportbeheer Avelgem, …).  

• De terugkoppeling naar de sportsector staat ingepland op woensdag 9 oktober 2013 om 
20u tijdens de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad die, voor wat 
betreft dit agendapunt, open gesteld wordt voor alle belanghebbenden binnen de 
sportsector. Schepen van Sport Koen Van Steenbrugge zal de nodige duiding geven bij 
het meerjarenplan en –budget voor wat betreft de sector ‘sport’.  

• Na deze toelichting zal de sportraad een werkgroep samenstellen die het meerjarenplan 
kritisch zal bekijken en zal aftoetsen aan het sportmemorandum in voorbereiding op 
een advies. Deze werkgroep moet haar werkzaamheden rond hebben tegen uiterlijk 6 
november 2013, de dag waarop de sportraad een definitief advies zal formuleren. 

• De sportraad zal dan een definitief advies op het meerjarenplan formuleren in zitting 
van 6 november 2013. 

 

 

 


