Afsprakennota adviesorganen
artikel 1: De volgende adviesraden of overlegorganen kunnen worden erkend door het
gemeentebestuur:
a. De gemeentelijke culturele raad
b. De gemeentelijke sportraad
c. De gemeentelijke jeugdraad
d. De gemeentelijke seniorenraad
e. De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
f. Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek en het gemeenschapscentrum
g. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
h. Het lokaal woonoverleg
i. De schoolraden
j. De werkgroep toegankelijkheid
k. De gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit
l. Het lokaal overleg kinderopvang
m. De Noord-Zuidraad
n. De gemeentelijke economische raad

artikel 2: Een adviesraad of overlegorgaan is door het gemeentebestuur erkend van zodra de
statuten door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.
artikel 3: In de statuten van de adviesraad of het overlegorgaan wordt het doel duidelijk
omschreven. Dit doel kan zowel sectoraal als integraal en doelgroepgericht zijn.
artikel 4: In de statuten van de adviesraad of het overlegorgaan wordt een opgave gedaan van
de gewenste samenstelling. De gewenste samenstelling is representatief in functie van
het doel. De samenstelling kan nooit zo zijn dat één bepaalde groep een numerieke of
bepalende meerderheid vormt.
artikel 5: Elke adviesraad of elk overlegorgaan heeft een voorzitter (die de adviesraad of het
overlegorgaan voorzit), een secretaris (die instaat voor de verslaggeving van de
adviesraad of het overlegorgaan) en, voor zover een eigen financieel beheer, een
penningmeester (die instaat voor het financieel beheer van de adviesraad of het
overlegorgaan).
artikel 6: In de statuten van de adviesraad of het overlegorgaan worden verder minstens
volgende elementen opgenomen:
a. Afspraken over de aanduiding van stemgerechtigde leden
b. Afspraken over de aanduiding van waarnemende leden
c. Afspraken over het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde en
waarnemende leden
d. Afspraken voor het waarborgen van de openbaarheid van vergaderingen en
documenten

artikel 7: Hoewel een adviesraad of overlegorgaan pas rechtsgeldig advies kan verstrekken,
indien hoogstens twee derden van de leden tot hetzelfde geslacht behoren, erkent het
gemeentebestuur de rechtsgeldigheid van een advies, indien bij de samenstelling van
de adviesraad of het overlegorgaan afdoende inspanningen werden geleverd om een
evenwicht in de man/vrouwverhouding te realiseren of het niet behalen van dit

evenwicht een geval van overmacht vormt.
artikel 8: Een adviesraad of overlegorgaan handelt, onder meer, in functie van het realiseren
van een maatschappelijk debat. Bij de adviesvorming wordt gestreefd naar
unanimiteit. Indien dit niet mogelijk is, is een advies pas volledig indien de relevante
minderheidsstandpunten opgenomen zijn.
artikel 9: Een adviesraad of overlegorgaan kan steeds op eigen initiatief een advies aan het
gemeentebestuur overmaken over een onderwerp dat in alle onafhankelijkheid door de
adviesraad of het overlegorgaan kan worden bepaald.
artikel 10: Bij de beleidsvorming en –uitvoering treedt het gemeentebestuur in overleg met de
adviesraden of overlegorganen. Bij de opmaak en tussentijdse evaluatie van het meerjarig
beleidsplan betrekt het gemeentebestuur de adviesraden of overlegorganen.
Bij de jaarlijkse opmaak van het budget betrekt het gemeentebestuur de adviesraden
of overlegorganen.
Bij de jaarlijkse evaluatie in het kader van de jaarrekening betrekt het gemeentebestuur de
adviesraden of overlegorganen.
De wijze waarop het gemeentebestuur de adviesraden en overlegorganen betrekt,
gebeurt zoals beschreven in artikel 12. Specifieke regelgeving kan ervoor zorgen dat
aanvullende bepalingen van toepassing zijn. Deze worden in de statuten vermeld.
artikel 11: Indien de adviesraad of het overlegorgaan op eigen initiatief een advies wenst uit te
brengen, kunnen ze steeds de nodige informatie opvragen aan het college van
burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter beschikking zal stellen indien het
over deze informatie beschikt tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke
verzoeken om informatie zullen binnen de 14 dagen beantwoord worden door de
gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren
tegen de informatieverstrekking mee te delen.
artikel 12: Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met een duidelijke
omschrijving van de concrete vraag, met een opgave van de wettelijke en financiële
randvoorwaarden waarmee de adviesgever rekening moet houden en met een opgave
van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van één maand
gunnen, te rekenen vanaf de datum van de adviesvraag. Slechts om uitzonderlijke
redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn
gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen adviesraad of overlegorgaan en
het gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden.
Specifieke regelgeving kan ervoor zorgen dat andere termijnen van toepassing zijn.
Deze worden in de statuten vermeld.
artikel 13: De adviesraad of het overlegorgaan zal de adviezen die worden uitgebracht steeds
schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van:
a. De wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke
betrokkenen op welke wijze geconsulteerd werden
b. De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies
c. Een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad of het overlegorgaan met
vermelding van afwijkende meningen of minderheidsstandpunten

artikel 14: Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van minimaal één maand een schriftelijk
gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de adviesraad of het overlegorgaan. Indien de
verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur één maand na het
ontvangen van het advies een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog
verder moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de adviesraad
of het overlegorgaan zal bezorgd worden. De maanden juli en augustus worden bij het berekenen
van de termijn buiten beschouwing gelaten.
artikel 15: De adviesraden en overlegorganen zullen de verslagen van hun werking overmaken
aan het gemeentebestuur binnen de maand na het plaatsvinden van het
overlegmoment waarover een verslag werd gemaakt.
artikel 16: Het gemeentebestuur zorgt voor de digitale publicatie van de verslagen en de
adviezen, waardoor deze informatie beschikbaar is voor de leden van de
gemeenteraad, voor de andere adviesraden en overlegorganen en de bevolking, tenzij
wettelijke of decretale bepalingen de openbaarheid verbieden.
artikel 17: Het gemeentebestuur organiseert minstens om de twee jaar een vergadering waarbij
de adviesraden en overlegorganen, indien zij daartoe geïnteresseerd zijn, hun werking
aan de gemeenteraad kunnen meedelen.
artikel 18: Het gemeentebestuur ondersteunt de adviesraden en overlegorganen door:
a. Het beschikbaar stellen van een ambtenaar voor:
i. het bijwonen van de vergaderingen
ii. voor zover gewenst, het kopiëren en versturen van de uitnodigingen en
verslagen van de werking
b. Het verlenen van financiële ondersteuning
Het gemeentebestuur reserveert voor de werking van elke erkende adviesraad of
overlegorgaan een bedrag in het budget. De grootte van dit bedrag is afhankelijk
van het doel en de werking van de adviesraad of het overlegorgaan. De betaling
van de jaarlijkse dotatie gebeurt telkens voor 15 januari.
c. Het ter beschikking stellen van een vergaderlokaal
Bij het ontbinden van een adviesraad of overlegorganen worden de netto kasgelden
overgemaakt aan het gemeentebestuur. Eventuele tekorten worden niet door het
gemeentebestuur gedragen.

