Balans van het Voorzitterschap van het Forum
onder Philippe LUYTEN

2011-2013

Op 30 september 2011 werd Philippe Luyten in naam van Wallonie picarde verkozen
tot Voorzitter van het Forum voor een periode van twee jaar.
Zijn voorzitterschap ging van start met een reeks aanbevelingen die voortvloeiden uit
de evaluatie van het Forum (voorjaar 2011), goedgekeurd door het politieke Bureau van
de Eurometropool :
- de uitbreiding (van 60 tot 80 leden) van het Forum, waarbij er werd op toegezien
dat de bevoegdheidsdomeinen en de kwaliteiten van de nieuwe leden nog
werden verbeterd ;
- een grotere valorisering van het Forum op het vlak van communicatie ;
- de organisatie van buitengewone plenaire vergaderingen buiten Tournai ;
- het behoud en de versterking van de toegang van de leden van het Forum tot de
verschillende werkgroepen van de Eurometropool ;
- de organisatie van terreinbezoeken.
De vraag betreffende de verhoging van de middelen van het Forum werd verschoven
naar het oriënterende begrotingsdebat van eind 2011, maar werd uiteindelijk nooit
beantwoord, waardoor het Forum gedurende twee jaar met dezelfde middelen heeft
gewerkt.
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WERKING
1. Het Bureau, de Algemene Vergadering van het Forum en de
vertegenwoordiging van het Forum in de TWG's werden achtereenvolgens
vernieuwd


Bureau (8 leden)

Het 1ste Bureau onder het nieuwe voorzitterschap vond plaats op 11 oktober 2011.
De nieuwe leden van het Bureau werden geleidelijk aan voorgesteld aan het
voorzitterschap ; de samenstelling van deze instantie zag er eind 2011 als volgt uit :
- Waalse zijde > Philippe Luyten (met ervaring – Voorzitter) en Daniel
Hubermont (met ervaring)
- Vlaamse zijde > Veerle De Mey (met ervaring) en Marleen Verfaillie (nieuw lid Ondervoorzitter)
- Franse zijde > Philippe Perrault (nieuw lid - Ondervoorzitter), Jean-Marie
Ernecq (nieuw lid), Nouria Messaoudi (nieuw lid), Dominique Chuffart (met
ervaring)
De Franse vertegenwoordiging van dit Bureau kende twee wijzigingen :
- George Salmer heeft op 6 november 2012 Dominique Chuffart vervangen
- Jean-François Dutilleul heeft op 21 januari 2013 Philippe Perrault vervangen als
Ondervoorzitter
De coördinatoren van de Conseils de développement en van Transforum, die
deelnemen aan het Bureau, waren :
- Conseil de développement van Lille Métropole : Stéphanie Demeyere (geen
wijziging)
- Conseil de développement van Wallonie picarde : Toni Da Costa (geen
wijziging)
- Transforum : Koenraad Marchand (laatste Bureau op 05.06.2012), daarna
Stefaan Verhamme (officieel in functie getreden tijdens het Bureau van 25
maart 2013)
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Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van het Forum werd officieel vernieuwd tijdens de plenaire
zitting van 15 maart 2012 en uitgebreid tot 80 leden (een fotoboek en een
onthaalbrochure werden tijdens de zitting overhandigd). De AV werd steeds
gehouden in Tournai.
Ondanks het feit dat de AV van het Forum 80 permanente leden telt, hebben
gemiddeld slechts 32 personen deelgenomen aan de 6 plenaire zittingen1 :
23 november 2011
15 maart 2012
14 juni 2012
24 oktober 2012
24 januari 2013
25 april 2013

24
43
30
36
34
21

Bovenop de vervanging binnen het Bureau, werden 2 personen vervangen binnen de
Algemene Vergadering.



Vertegenwoordigers van het Forum in de 6 TWG's (24 personen, hetzij
4 per TWG)

Tijdens de plenaire zitting van 15 maart 2012 werden de namen van de (nieuwe)
vertegenwoordigers van het Forum in de TWG's officieel bekendgemaakt. 3 nieuwe
personen werden aangesteld om de vacatures in te vullen die reeds verschillende
maanden openstonden, en 5 personen werden vervangen.
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Behalve de plenaire zitting betreffende de overdracht (gepland op 27 september 2013), vond de laatste plenaire
vergadering van het voorzitterschap plaats op 25 april 2013, want de plenaire van 27 juni werd geannuleerd.
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2. Werkgroepen van het Forum
Het Bureau van 20 februari 2012 heeft het werkprogramma van het Forum tot maart
2014 goedgekeurd (cf. voorstellingsbrochure over het ‘Werkprogramma van het
Forum voor 2012-2014’).
Vier domeinen werden als prioritair gekwalificeerd : economische ontwikkeling en
werkgelegenheid, onderwijs, mobiliteit en ruimtelijke planning & duurzame
ontwikkeling.
Na de plenaire vergadering van 15 maart 2012, waarop dat programma werd
voorgesteld, werden de leden uitgenodigd om deel te nemen aan de 4 specifieke
werkgroepen :
- WGF Economie (sturing : Philippe Luyten)
- WGF Onderwijs (sturing : Cengiz Bingol)
- WGF Mobiliteit (sturing : Hans Maertens)
- WGF Ruimtelijke Planning en Duurzame Ontwikkeling (sturing : Jean-Marie
Ernecq)
2 leden van het Forum wilden bovendien een specifieke werkgroep oprichten om de
moeilijkheden bij het aanleren van het Nederlands in de grensoverschrijdende regio
te analyseren en om oplossingen aan te reiken (sturing : Michel Eyraud en Alain
d’Orgeville).
Met uitzondering van de WGF Mobiliteit, die na de zomer van 2012 niet meer bijeen
is gekomen, hebben alle groepen gewerkt tot aan de zomer van 2013 teneinde hun
respectievelijke opdrachten tot een goed einde te brengen :
- WGF Economie > voorbereiding van het 1ste economische forum van de
Eurometropool, georganiseerd door het maatschappelijke middenveld (10 juni
2013)
- WGF Onderwijs (laatste bijeenkomst op 25 april 2013) > voorstelling van de
onderwijssystemen van de 3 deelregio's
- WGF Ruimtelijke Planning en Duurzame Ontwikkeling (laatste bijeenkomst op 26
juni 2013) > voorstellen voor een ruimtelijke planning die meer wordt gedragen
door de inwoners en waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische
uitdagingen (en aanvullend : aanbevelingen betreffende grensoverschrijdende
mobiliteit)
- Werkgroep Aanleren van het Nederlands > diagnostiek m.b.t. het leren van het
Nederlands
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3. Eurometropool 2030 en Strategie 2014-2020
Tijdens het Bureau van 5 juni 2012 werd het Forum officieel ingelicht over de
mogelijkheid om zich in te schrijven in de twee voormelde strategische
werkzaamheden van de Eurometropool :
-

Strategie Eurometropool 2030 > de WGF Ruimtelijke Planning en Duurzame
Ontwikkeling was de gesprekspartner van de Eurometropool om het Forum te
betrekken bij de verschillende voorbereidende fasen en de deelname aan de
geplande seminaries. De werkgroep heeft een pragmatische visie ontwikkeld,
vanuit het standpunt van het maatschappelijke middenveld, over de toekomst
van de regio in het licht van 2030.

-

Strategie 2014-2020 > 2 plenaire vergaderingen stonden in het teken van de
voorbereiding van een bijdrage van het maatschappelijke middenveld. Die
debatten werden voortgezet binnen de WGF's en binnen een ad hocwerkgroep om de bijdrage op te stellen (waarin de leden van het Bureau en de
coördinatoren en mede-coördinatoren van de WGF's zijn verenigd).
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VERWEZENLIJKINGEN
1. Organisatie van 13 vergaderingen van het Bureau
2. Organisatie van 6 plenaire zittingen (naast de plenaire zitting die in het teken
stond van de overdracht) ; tijdens een van die vergaderingen werd de 5de
verjaardag van de Eurometropool gevierd
3. Organisatie van een economisch forum in het Negundo³ te Froyennes op 10
juni 2013, naar aanleiding waarvan verschillende aanbevelingen werden
geformuleerd
4. Oprichting van 4 actieve werkgroepen > resultaten :
 1 geschreven bijdrage van de werkgroep Ruimtelijke Planning en
Duurzame Ontwikkeling van het Forum van de Eurometropool voor de
bepaling van de strategie 2014-2020, overgemaakt aan de
Eurometropool (2 luiken ruimtelijke planning en mobiliteit)
 1 analyserapport over het leren van de Nederlandse taal, oprichting van
een website 'Vrienden van het Nederlands' en van een association loi
1901 (vzw naar Frans recht)
 3 presentaties over het onderwijssysteem in de 3 deelregio’s
 Lancering van een opdracht m.b.t. een grensoverschrijdend leercontract
5. Voorbereiding en opstelling van een algemene bijdrage van het
grensoverschrijdende maatschappelijke middenveld aan de strategie 20142020 (aangevuld met de aanbevelingen van het economische forum en met de
bijdrage van de WGF Ruimtelijke Planning en Duurzame Ontwikkeling)
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