F GGZ 130917 MID goedkeuren naamswijziging Middenstandsraad.
Het CBS neemt kennis van de vraag van de middenstandsraad om de benaming
“middenstandsraad” te wijzigen in “raad lokale economie”.
Motivering : gezien de termen “middenstand” en “middenstandsraad” voorbijgestreefd zijn en
in de loop der jaren gebleken is dat de taakomschrijving en doelstellingen van de
middenstandsraad in een breder kader moeten worden gezien vindt de middenstandsraad
het opportuun om de benaming te actualiseren en over te stappen naar de naam “raad lokale
economie”.
Voorgesteld wordt dit punt ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende
gemeenteraad.

Punt dagorde gemeenteraad
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GOEDKEUREN VRAAG NAAMSWIJZIGING MIDDENSTANDSRAAD
De Raad in openbare zitting vergaderd,







Gelet op het feit dat de Denderleeuwse middenstandsraad werd opgericht in 2002 om
enerzijds de communicatie- en informatiestroom tussen het gemeentebestuur, de lokale
handelsverenigingen, vrije beroepen en andere zelfstandigen te bevorderen;
Overwegende dat de middenstandsraad anderzijds functioneert als een adviserende,
informerende entiteit op gemeentelijk vlak en als een overkoepelende vereniging voor de
lokale middenstand;
Gelet op het feit dat de doelstellingen van de middenstandsraad het bestuderen,
adviseren, voorstellen en bevorderen van alle maatregelen die ten goede komen aan de
professionele, economische, sociale en morele ontwikkeling van het ambachtswezen,
van de kleine en de middelgrote handel en nijverheid, alsook van de vrije beroepen en de
andere zelfstandige, intellectuele beroepen inhouden;
Gezien de middenstandsraad een-niet politiek en pluralistisch orgaan is dat fungeert met
respect voor de belangen en zienswijzen van de lidgroepen;
Gezien, omwille van bovenstaande argumentatie, het duidelijk is dat de taakomschrijving
en doelstellingen van de middenstandsraad in een breder kader moeten worden gezien
en de termen “middenstand” en “middenstandsraad” te rudimentair zijn stelt de
middenstandsraad voor om deze benaming te actualiseren en te vervangen door de
benaming “raad lokale economie”.

Gelet op het gemeentedecreet;
Met … stemmen
BESLUIT :
Art. 1 : de benaming “middenstandsraad” te wijzigen in “raad lokale economie” en deze
benaming te hanteren in alle toekomstige briefwisseling en administratie
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