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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
 

Introductie 

Het overleg is deels van informatieve aard en betreft deels de installatievergadering van de vervoerregioraad. 

Erwin Sucaet, ‘ambtelijk’ voorzitter van de vervoerregioraad, bespreekt kort de aanleiding voor de oprichting 

van de vervoerregioraad en de principes van basisbereikbaarheid. Ook typeert hij beknopt de vervoerregio 

Vlaamse Ardennen. Er worden geen vragen gesteld. 

 

Regelgeving 

Erwin Sucaet verduidelijkt het beleidskader. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht in de loop 

van de maand juni. Als ‘omslagdatum’ waarop de nieuwe regelgeving in voegen zal treden wordt 1 juli 2019 

verondersteld. Er worden geen vragen gesteld. 

 

Regionaal mobiliteitsplan 

Erwin Sucaet verduidelijkt de focus, aanpak en inhoud van de op te maken regionale mobiliteitsplannen. 

Belangrijk wordt o.m. de selectie en realisatie van de mobipunten. Afstemming tussen de lopende 

(subsidie)initiatieven en het Vlaamse beleidskader (in opmaak) moet worden nagestreefd. Er worden geen 

vragen gesteld. 

 

Gelaagde netwerken openbaar vervoer 

Luc Sagaer, regiomanager van De Lijn, verduidelijkt het gelaagde netwerk voor het openbaar vervoer en 

schetst de principes voor de op te richten mobiliteitscentrale. Er worden geen vragen gesteld. 

 

Werking en organisatie van de vervoerregio(raad) 

Erwin Sucaet licht de samenstelling en taken van de vervoerregioraad toe, zoals bepaald in het Decreet. Het bij 

de uitnodiging verstuurde ontwerp van huishoudelijk reglement is ondertussen gedateerd door de definitieve 
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vaststelling van het Decreet. De werking van de vervoerregioraad zal zich ook zal moeten schikken naar een 

Ministeriële Omzendbrief ad hoc (nog te bekrachtigen). Toch is het zinvol en wenselijk vandaag al een aantal 

beslissingen te nemen omtrent de ‘doorstart’ van de regiowerking, later te formaliseren in het goed te keuren 

huishoudelijk reglement. 

 

1) Leden van de vervoerregioraad 
Erwin Sucaet licht toe dat ‘buurgemeenten’ van een vervoerregio op eenvoudig verzoek (te richten aan 

de voorzitter van die regio) als adviserende leden worden opgenomen. Ondertussen werd die vraag 

door de gemeenten Avelgem en Zulte reeds gesteld aan de vervoerregio Vlaamse Ardennen. Beide 

gemeenten werden geïnformeerd over de vergadering van vandaag, maar gezien de agenda werd hen 

geadviseerd dat hun aanwezigheid niet nodig was. Omgekeerd kunnen ‘onze’ gemeenten gelegen aan 

de rand van de vervoerregio op dezelfde wijze aansluiten bij de naburige vervoerregio’s Kortrijk, Gent, 

Aalst en Vlaamse Ardennen. 

De vergadering beslist unaniem Solva / Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen op te nemen als 

adviserend lid in de vervoerregioraad (beslispunt 1). 

Beslissing over andere kandidaat-leden wordt genomen rekening houdend met de op te stellen 

participatiestructuur in overleg met het nog aan te stellen studiebureau (zie ook verder). 

 

2) Taken van de vervoerregioraad 
Jan Foulon, schepen van de stad Ronse, vraagt wat precies de taak van de vervoerregioraad is in relatie 

tot de regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten van strategisch belang (bv. de omleiding te 

Ronse). Hij is bevreesd voor het begaan van evtl. procedurefouten. Erwin Sucaet meent dat onder “… 

prioriteren, opvolgen en evalueren …” de vervoerregioraad haar eigen taak zou kunnen beperken tot 

het opvolgen van het project Rond Ronse door het systematisch beknopt rapporteren van een stand 

van zaken van dit project in de vervoerregioraad. 

 

3) Voorzitterschap 
Decretaal werd bepaald dat de voorzittersrol door een (bestuurlijk) vertegenwoordiger voorgedragen 

door de gemeenten wordt vervuld, samen met het departement MOW. Door tussenkomst van Solva 

via het burgemeestersoverleg is gepolst naar mogelijke kandidaten en een consensus hieromtrent. 

Jurgen Haustraete, schepen van mobiliteit, financiën en land- en tuinbouw van de gemeente Kruisem, 

licht zijn kandidatuur toe. Hij wijst op het belang van de afstemming met de beleidsdomeinen 

ruimtelijke ordening en milieu, zijn mandaat en ervaring terzake, en ziet het bekomen van consensus 

tussen alle partijen als de voornaamste uitdaging voor de voorzitter(s). 

De vergadering stelt Jurgen Haustraete, schepen van de gemeente Kruisem, aan als ‘politiek’ 
voorzitter van de vervoerregio Vlaamse Ardennen (beslispunt 2). 
 

4) Beraadslaging en consensus 
Om het draagvlak voor beraadslaging door de vervoerregioraad te maximaliseren, stelt Erwin Sucaet 

een aanwezigheidsquorum voor van minstens 2/3 van de gemeenten van de vervoerregio (d.i. 

minstens 10/15 gemeenten) voor rechtsgeldig vergaderen. 

Hierbij wordt de vraag gesteld of de vertegenwoordiger van een gemeente enkel bestuurlijk of ook 

ambtelijk kan zijn. Erwin Sucaet verwijst naar de bepalingen terzake genomen in de raadsbesluiten 

door de gemeenten. Modaliteiten van vervanging kunnen worden bepaald in het huishoudelijk 

reglement. De geest van de regelgeving pleit voor een politieke vertegenwoordiging in de ‘bestuurlijke’ 

vervoerregioraad, maar voor hem is fysieke aanwezigheid van zo veel mogelijk partijen belangrijker. 

Ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten ligt immers al voor de hand in de werkgroepen. De 

vergadering is voorstander om te werken met volmachten, waarbij melding ter zitting en notulering in 
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het verslag als minimum kan volstaan. Aanwezige gemeenten menen ook dat volmacht aan andere 

gemeenten een mogelijkheid moet zijn. Dit zal worden verduidelijkt in het huishoudelijk reglement. 

De vergadering is unaniem akkoord met een aanwezigheidsquorum van minstens 2/3 van de 
gemeenten van de vervoerregio om rechtsgeldig te kunnen vergaderen (beslispunt 3). 
 
Initieel was voorzien dat de vervoerregioraad (enkel) beslist bij consensus, te bepalen tussen de stem 
voorgedragen door de lokale vertegenwoordigers en de stem voorgedragen door de Vlaamse 
vertegenwoordigers, waarbij beide ‘blokken’ streven naar één gezamenlijke standpuntbepaling. In de 
huidige versie van de ontwerp omzendbrief wordt het bereiken van consensus genuanceerd tot een 
streefdoel. De Vlaamse instanties die deel uitmaken van de vervoerregioraad verenigen zich in het 
Team MOW, met als doel standpunten te stroomlijnen en deel te nemen aan de beraadslagingen in de 
vervoerregioraad vanuit een coherente visie. 
Vanuit de vergadering wordt aangereikt dat het bereiken van consensus (onder de gemeenten) 
misschien niet altijd haalbaar is, en dat het niet wenselijk is dat besluitvorming door de vervoerregio-
raad hierdoor wordt gehypothekeerd. Dit kan worden vermeden door bv. het vermelden van 
meerderheids- en minderheidsstandpunten. Aanwezige gemeenten menen dat het werken met een 
‘gewogen’ stem niet wenselijk is. Dit zal worden verduidelijkt in het huishoudelijk reglement. 
 

5) Vergaderkalender en agenda 
Frequentie van bijeenkomen van de vervoerregioraad is nog niet gekend, maar ligt wellicht op 
maximaal 1x per kwartaal. Focus ligt eerst bij de opmaak van het regionale mobiliteitsplan. Het is nog 
niet bevestigd of / wanneer de vervoerregioraad een advies zal worden gevraagd op het Vlaams 
geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2020. De aanwezigen zijn voorstander van het vastleggen 
van een vast vergadermoment ; de gezamenlijke voorkeur gaat uit naar de vrijdagvoormiddag. 
 

6) Dagelijks bestuur 
De vergadering is unaniem akkoord met het oprichten van een dagelijks bestuur, samengesteld uit 
de beide voorzitters van de vervoerregioraad en een vertegenwoordiger van Solva / Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen (beslispunt 4). 
Dit dagelijks bestuur heeft als taak de agenda en de beslispunten van de vervoerregioraad voor te 
bereiden. Daarnaast volgt zij in grote lijnen de werkzaamheden van de werkgroepen op, en waakt zij 
over hun onderlinge afstemming / opvolging. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken kan 
zich in het Dagelijks Bestuur laten bijstaan door het nog aan te stellen studiebureau. 
 

7) Ambtelijke werkgroep(en)  
De vergadering is unaniem akkoord met het oprichten van een ambtelijke werkgroep in functie van 
het opmaken, opvolgen, evalueren en in voorkomend geval herzien van het regionaal 
mobiliteitsplan (beslispunt 5). 
Deze werkgroep komt samen onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Participatie 

In december 2018 werd op de bijeenkomst van de ‘ambtelijke’ vervoerregioraad de vraag gesteld naar een 

mogelijke invulling van participatie voor de regio, vertrekkend vanuit de huidige praktijk en ervaring bij de 

gemeenten. Hierop is zeer weinig feed-back terug gegeven. Erwin Sucaet stelt – anticiperend op het aanstellen 

van een begeleidend studiebureau én op de beslissing hieromtrent te nemen in een volgende bijeenkomst van 

de vervoerregioraad – een viertal ‘richtlijnen’ voor inzake het organiseren van de participatie. Bij wijze van 

voorbeeld zijn in de presentatie enkele mogelijk te betrekken stakeholders vermeld. Er worden geen vragen 

gesteld. 
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De vergadering is unaniem akkoord met het geven van volgende ‘richtlijnen’ aan het studiebureau voor het 

uitwerken van het participatietraject (beslispunt 6) : 

• Oprichten van een klankbordgroep bestaande uit de (supra)regionale stakeholders. 
• Lokale stakeholders worden ad hoc betrokken via de gemeenten. 
• Stakeholders waarvan contactpersonen ‘gekend’ zijn worden pro-actief benaderd. 
• Liever koepelorganisaties dan deelorganisaties (uitzondering : netwerk duurzame mobiliteit) 

betrekken. 
 

Volgende stappen 

Erwin Sucaet overloopt kort de volgende stappen. Volgende bijeenkomst van de bestuurlijke vervoerregioraad 

vindt plaats in september/oktober 2019. Er worden geen verdere vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 


