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ADVIES OVER
ONTWERP MILIEUJAARPROGRAMMA 2013

De MINA-raad nam op de vergadering van 6 maart 2013 kennis van de adviesvraag van het gemeentebestuur over het
gemeentelijk milieujaarprogramma 2013 – rapportering 2012. Het milieujaarprogramma is een verplicht instrument in het kader
van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente en het Vlaams Gewest.
Het ontwerp biedt geen zicht op wat de acties in 2013 zullen zijn, noch over welk beleid zal worden doorgezet of stopgezet in
2013.
De beleidskeuzes voor 2014-2019 worden in het nog op te maken meerjarenplan opgenomen, doch zijn er ook zaken die in 2013
al kunnen gebeuren. Het jaarprogramma is op dat vlak ontoereikend. Inhoudelijk verwijst de milieuraad naar haar memorandum
dat werd overgemaakt naar aanleiding van de verkiezingen en dat een consensus inhoudt van de diverse geledingen
vertegenwoordigd in de Raad.
De milieuraad vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de beleidskeuzes voor 2013. Dit is essentieel voor het vervullen van de
adviesrol van de raad. De milieuraad wenst een inzicht te bekomen van het milieu- en natuurbeleid voor 2013 door een overzicht
te bekomen van de bestaande acties die worden voortgezet, uitgebreid, afgebouwd of stopgezet en de nieuwe acties die voor 2013
worden voorzien.
De milieuraad is bereid hier op korte termijn een nieuwe vergadering over te beleggen om zich uit te spreken over een concreet
voorstel van welke acties in 2013 zullen worden genomen zodat de deadline voor het indienen van de rapportage ikv de
samenwerkingsovereenkomst op 31 maart gehaald kan worden. Dit is vastgelegd op 21 maart om 19u30. Het is opportuun dat de
schepen dit vóór de bespreking even toelicht.
advies:
De milieuraad kan over voorliggend ontwerp geen advies formuleren daar het louter een informatief overzicht geeft van de
cijfergegevens en acties genomen in 2012.
De milieuraad vraagt dan ook om het jaarprogramma aan te vullen met een overzicht van de acties in 2013 en dat de schepen in de
voorbespreking aanwezig is om de lijst toe te lichten.
Gedaan te Sint-Martens-Latem, 5 maart 2013
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