
Verslag vergadering strategisch atelier 12.11.2020 
 
Aanwezig: Guy Tegenbos, Paul Van Tendeloo, Lieve Pelgrims, Kathleen Laverge, Paul Van de Vel, 
Marleen Demeulemeester, Maarten Puls, Jo Spiessens, Bart Van Ballaer  
Verontschuldigd: Peter Bellens, Myriam Van de Staey, Griet Boeckx, Christiaan Vanden Driessche, 
Roel Aerts, Julia Peeters, Monique Moons, Maria Bertels, Chris Robbroeckx, Kimberly Bruyninckx 
 
 
Normaal gezien gaat onze voorkeur zeker uit dat het strategisch atelier fysiek kan vergaderen, omdat 
we op die manier makkelijker een échte discussie kunnen voeren dan bij een digitaal overleg. Omdat 
tijdens deze vergadering het accent voornamelijk lag bij de toelichting van het participatiekader door 
Jo Spiessens, werd toch geopteerd om deze vergadering te laten doorgaan, maar dan digitaal. 
 

1. Overlopen verslag een taakafspraken vorige vergadering 
 
Het verslag en de gemaakte taakafspraken van de vergadering van 15 september worden 
overlopen door Bart. Hierbij waren geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Overlopen van het kader van het adviestraject 

 
Zoals tijdens vorige vergadering afgesproken, licht participatieambtenaar Jo Spiessens het 
participatiekader toe: hoe komen we van een adviesvraag naar een gedragen advies? 
 
Jo licht het participatiekader toe, waarbij zowel aandacht is voor een adviesvraag vanuit het 
bestuur als voor een adviesvraag vanuit de burgers. We verwijzen hiervoor naar de 
powerpoint presentatie en de tekst in bijlage. 
 
Jo heeft ook een handleiding gemaakt voor het strategisch atelier en de leden van het 
strategisch atelier. Bedoeling is dat deze handleiding ter beschikking wordt gesteld in de 
vorm van een notitieboekje. Ook dit ontwerp, dat ook in bijlage wordt toegevoegd, wordt 
toegelicht door Jo. 
 
Jo licht deze documenten toe op de verschillende strategische ateliers met het oog op 
feedback. Als deze documenten gefinaliseerd worden, worden ze ter beschikking gesteld van 
alle leden van de drie strategische ateliers. 
 

3. Beweging.net: verslag van hun overlegmoment rond ontwikkeling buurtzorg 
 
Omdat Schepen Peter Bellens zich op het laatste moment moest verontschuldigen voor de 
vergadering van het strategisch atelier, wordt dit punt uitgesteld naar een volgende 
vergadering. 
 

4. Varia  
 

Peter Bellens heeft gevraagd of het strategisch atelier dit jaar nog een keer digitaal kon 
vergaderen rond de besteding van de covid subsidies voor welzijn en zorg.  
Bart stuurt hiervoor nog een uitnodiging voor een vergadering op een donderdag avond met 
de nodige info over deze subsidies.  
 
 
        Bart, 17 november 2020 

 


