REGLEMENT:
ADVIESRADEN
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013
en 22 maart 2016

Algemene bepalingen
Artikel 1
Er worden volgende adviesraden opgericht:


Cultuuradviesraad



Jeugdadviesraad (JAL)



Sportadviesraad



Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)



Milieuadviesraad



Adviesraad voor het Sociaal en Seniorenbeleid



Woonadviesraad



Lokaal Overleg Kinderopvang

Artikel 2
Deze adviesraden worden door het gemeentebestuur met adviserende stem betrokken bij
de voorbereiding van het gemeentelijk beleid ter zake. Als adviesorgaan hebben zij geen
beslissingsrecht.
Artikel 3
Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch mogelijk
beleid te kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en inspraak. Elke adviesraad
werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.
Algemene samenstelling
Artikel 4
Elke adviesraad bestaat algemeen uit:
tussen 15 en 20 stemgerechtigde leden (uitgezonderd GECORO en JAL):


de voorzitter
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de ondervoorzitter die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid



afgevaardigden vanuit de burgers, verenigingen
(stemgerechtigd) en hun plaatsvervangers.

of

een

expertfunctie

Niet-stemgerechtigde leden:


de secretaris van de adviesraad



schepen bevoegd voor de materie per adviesraad



de burgemeester of de OCMW-voorzitter naargelang de materie ter zake



eventuele uitgenodigde externe deskundigen en betrokkenen (*) die een toelichting
komen geven

(*) Betrokkenen kunnen eveneens gemeenteraadsleden zijn indien zij uitgenodigd worden
door de voorzitter van de adviesraad. Bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening wordt voor elke vergadering een vertegenwoordiger uitgenodigd per politieke
fractie in de gemeenteraad.
Artikel 5
De voorzitter en de ondervoorzitter van de adviesraden, uitgezonderd de GECORO, worden
verkozen door de adviesraad zelf. Beide kunnen geen afgevaardigden zijn van eenzelfde
vereniging of geleding.
De voorzitter en ondervoorzitter van de GECORO worden, na voordracht door het college
van burgemeester en schepenen, benoemd door de gemeenteraad. Deze benoeming wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie die haar beslissing binnen 30 dagen na de
betekening opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen en de Vlaamse
Regering.
De secretaris wordt aangeduid door het college van burgemeester en schepenen uit het
gemeente-of OCMW-personeel.
Artikel 6
De adviesraad bestaat uit een x-aantal afgevaardigden uit de burgers (de voorzitter en
ondervoorzitters zijn hierin inbegrepen, de secretaris niet). Alle stemgerechtigde leden
hebben een stemgerechtigde plaatsvervanger, uitgezonderd de voorzitter van de GECORO.
De leden dienen inwoner van Londerzeel te zijn op het moment van het afsluiten van de
kandidaturen en mogen geen politiek mandaat vervullen in de gemeente Londerzeel.
Naargelang het geval moeten zij eveneens voldoen aan bepaalde voorwaarden uit welke
geleding (sporttak, werkgevers, werknemers, …) zij komen.
Artikel 7
Er wordt voor alle adviesraden een oproep gelanceerd in het gemeentelijk informatieblad en
op de gemeentelijke website www.londerzeel.be. Voor bepaalde geledingen worden
verenigingen via brief aangeschreven. Na de uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaten
stelt het college van burgemeester en schepenen de kandidatenlijsten samen.
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De gemeenteraad duidt, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, de
stemgerechtigde leden en van hun stemgerechtigde plaatsvervangers van alle adviesraden,
alsook gebeurlijke wijzigingen hiervan.
Artikel 8
Ten hoogste 2/3 van de leden van elke adviesraad mogen van hetzelfde geslacht zijn.
Indien bij het afsluiten van de lijst van kandidaten blijkt dat het man/vrouwquorum niet
bereikt wordt, dan zal een tweede oproep gelanceerd worden in het gemeentelijk
informatieblad en de website www.londerzeel.be met de vermelding voor welke adviesraad
er nog kandidaten worden gezocht.
De onverenigbaarheden opgesomd in artikel 11 van het gemeentedecreet zijn eveneens van
toepassing op de stemgerechtigde leden van de adviesraad, uitgezonderd de JAL (wegens
zijn open structuur).
Elke burger kan slechts voor maximaal 2 verschillende adviesraden aangesteld worden.
Artikel 9
Alle leden van de adviesraad worden in principe benoemd voor een periode van 6 jaar na de
installatie van de adviesraad. Zolang de nieuwe adviesraad niet is samengesteld, blijft
evenwel de oude in functie.
Artikel 10
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden komt voortijdig een einde:
a) door ontslag van de betrokkene zelf
b) door intrekking van het mandaat door de organisatie/geleding die hij/zij
vertegenwoordigt
c) door ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt
d) door overlijden van de betrokkene
e) door
drie
opeenvolgende
afwezigheden
zonder
gegronde
reden
of
verontschuldiging.
f) door niet meer op het grondgebied van de gemeente Londerzeel te wonen
g) door een mandaat in de gemeente- of OCMW-raad van Londerzeel te vervullen
h) onder de onverenigbaarheden vallen van art.11 van het gemeentedecreet
Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk en ondertekend worden door de
betrokkene. Dit ontslag wordt meegedeeld aan het college van burgemeester en
schepenen. Als gevolg van een ontslag wordt betrokkene vervangen door de
plaatsvervanger, die bij installatie stemgerechtigd is en recht krijgt op een presentiegeld.
Deze plaatsvervanger wordt sowieso lid van de adviesraad zonder dat deze moet
aangesteld worden als effectief lid door de gemeenteraad.
Indien 1/3de van de leden van de adviesraad niet meer actief is in de adviesraad, doet de
gemeente een nieuwe oproep voor nieuwe effectieve kandidaten en plaatsvervangers.
Elk lid van de GECORO die zonder verantwoording driemaal achtereenvolgens afwezig is, is
ambtshalve ontslagnemend. De voorzitter brengt de betrokkene daarvan schriftelijk op de
hoogte.

Gemeente Londerzeel - Reglement adviesraden

-3-

Vergaderingen en presentiegeld
Artikel 11
Elke adviesraad vergadert minimum 2 maal per jaar, met een richtcijfer van maximum 6
vergaderingen.
Artikel 12
Elke adviesraad wordt samengeroepen door de voorzitter, al dan niet op vraag van het
college van burgemeester en schepenen. Elke adviesraad kan ook samengeroepen worden
op vraag van tenminste 1/3de van de leden van de adviesraad.
De voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) dient
deze commissie ook bijeen te roepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek om
advies over een vergunningsaanvraag, dat wordt voorgelegd door de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar overeenkomstig artikel 111, §2 van het voornoemde
decreet van 18 mei 1999.
Artikel 131
De aanwezige stemgerechtigde leden van elke adviesraad krijgen een presentiegeld van 25
euro per vergadering (uitgezonderd JAL). De voorzitter van elke adviesraad ontvangt 75
euro presentiegeld.

De secretaris en de door de gemeenteraadscommissie uitgenodigde
deskundigen die deel uitmaken van de personeelsformatie van de gemeente of het OCMW
hebben de keuze om als vergoeding ervoor te kiezen een presentiegeld te ontvangen ten
bedrage van 100 euro dan wel om de gepresteerde uren later te recupereren tegen 100%.

Artikel 14
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 10 kalenderdagen
vóór de vergadering. Een lid dat de vergadering niet kan bijwonen, is gehouden zich te
(laten) verontschuldigen en zijn plaatsvervanger af te vaardigen.
De oproepingsbrief bevat steeds de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De
agenda wordt vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de adviesraad. Elk lid
van de adviesraad heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen.
Bijkomende agendapunten worden overgemaakt aan de voorzitter en de secretaris van
de adviesraad.
Bij afwezigheid
ondervoorzitter.

van

de

voorzitter

wordt

de

adviesraad

voorgezeten

door

de

De verslagen van de adviesraad worden opgemaakt door de secretaris van de
adviesraad.
Nadat het ontwerpverslag opgemaakt wordt door de secretaris van de adviesraad, wordt
het geviseerd door de voorzitter indien hij ermee akkoord is. Daarna gaat het
ontwerpverslag naar het college van burgemeester en schepenen voor behandeling.
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Aangepast door de gemeenteraad in maart 2016
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Het ontwerpverslag wordt in de regel goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van
de adviesraad. Daarna wordt het goedgekeurd verslag ondertekend door de voorzitter en
de secretaris.
Artikel 15
Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden
van de adviesraad aanwezig zijn. Alle beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden (de helft + 1).
Is bovenstaande voorwaarde niet vervuld bij de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening, dan kan de GECORO op haar eerstvolgende vergadering, ongeacht
het aantal aanwezige leden, geldig beslissen over de onderwerpen die waren
geagendeerd voor de vergadering waarop onvoldoende leden aanwezig waren, op
voorwaarde dat de nieuwe vergadering niet binnen vierentwintig uur na de eerste
plaatsheeft. Voor nieuwe agendapunten is opnieuw de aanwezigheid van de meerderheid
van de leden vereist.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem. Bij afwezigheid van het effectief
stemgerechtigd lid wordt het stemrecht automatisch overgedragen aan de
plaatsvervanger. Bij staking van stemming is het voorstel (advies) verworpen. In geval
van de GECORO is bij staking van stemming de stem van de voorzitter beslissend.
Artikel 162
Indien een adviesraad een standpunt van het bestuur (college, gemeenteraad,…) wil,
wordt in het verslag duidelijk vermeld over welke punten een formeel standpunt wordt
gevraagd. Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe hierop een
gemotiveerd antwoord te geven binnen de maand, ook indien op bepaalde vragen van de
adviesraad niet kan ingegaan worden. Deze maand gaat in op het moment dat het
college van burgemeester en schepenen officieel kennis heeft genomen van het verslag
van de adviesraad in de zitting van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 17
De vergaderingen van de adviesraad zijn voor het publiek toegankelijk, uitgezonderd de
GECORO en de milieuadviesraad. Om de openbaarheid van de vergaderingen te
waarborgen zal de secretaris van de adviesraad de vergaderdata van adviesraad
publiceren in het gemeentelijk informatieblad en/of op de gemeentelijke website
www.londerzeel.be. De goedgekeurde verslagen van alle adviesraden kunnen
geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.
Voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening kan deze adviesraad zelf in
haar huishoudelijk reglement beslissen over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk,
openbaar zijn van de vergadering.
Artikel 18
De voorzitter heeft ten allen tijde, om tucht en orde te handhaven, de bevoegdheid te
verzoeken om de vergadering te verlaten.
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Aangepast door de gemeenteraad in september 2013
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Artikel 19
De adviesraad kan beslissen één of meerdere interne werkgroepen op te richten.
Hiervoor is een 2/3de-meerderheid vereist in de plenumvergadering van de adviesraad.
De samenstelling van de interne werkgroep en de opdracht van de interne werkgroep
worden alsdan door de adviesraad bepaald. Het aantal leden dat deel uitmaakt van een
interne werkgroep is beperkt tot maximaal de helft + 1 lid. Is het quotiënt hiervan geen
geheel getal, wordt het afgerond naar onder om het aantal leden te bepalen.
Artikel 20
De werkingsmodaliteiten en de beraadslaging zijn dezelfde als deze van de
plenumvergadering van de adviesraad, uitgezonderd het presentiegeld dat bepaald wordt
op 17,5 euro per vergadering voor alle leden.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of door een voorzitter die
hiervoor wordt aangeduid; het secretariaat wordt verzorgd door de vaste secretaris of
door een secretaris die hiertoe aangesteld is. De voorzitter brengt steeds op de
eerstvolgende plenumvergadering van de adviesraad verslag uit van de besprekingen in
de interne werkgroep.

SAMENSTELLING PER ADVIESRAAD
1) Cultuuradviesraad met inbegrip van het beheersorgaan van de bib en GC
Walschap
20 afgevaardigden voor cultuuradviesraad
Van volgende culturele takken is er minstens 1 vertegenwoordiger :










Toneel
Muziek
Plastische kunsten
Koren
Poëzie
Natuur
Erfgoed
Toerisme
Socio-cultureel

Van deze 20 leden zetelen er 8 in het beheersorgaan van de bib en GC Walschap.
Het beheersorgaan wordt dan aangevuld met 8 gemeenteraadsleden, verdeeld
volgens de proportionaliteit. (CD&V: 3; LWD: 2; NV-A: 2; sp.a-Groen:1)
2) Jeugdadviesraad
Open vergadering (voor iedereen toegankelijk).
3) Sportraad
15 leden. Leden van de sportraad moeten aangesloten zijn bij een sportclub die
gelegen is op het grondgebied van Londerzeel. Er mogen max. 2 of 3
vertegenwoordigers per sporttak zetelen in de adviesraad.
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4) GECORO (samenstelling ligt decretaal vast)
13 leden :




1 uit volgende geledingen:
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
milieu- en natuurverenigingen;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van
verenigingen van handelaars of landbouwers;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van handelaars;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van landbouwers;
 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van werknemers.
8 deskundigen, waaruit door de gemeenteraad de voorzitter en ondervoorzitter
wordt gekozen

5) Milieuraad (incl. GNOP)
18 leden





6
4
4
4

uit
uit
uit
uit

milieu- en natuurverenigingen
land- en tuinbouw
werkgevers
werknemers

6) Adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid
Samenstelling: 20 leden


11 afgevaardigden voor het seniorenbeleid:
 7 leden uit de seniorenverenigingen
 4 leden niet verbonden aan een seniorenvereniging



9 afgevaardigden voor het sociaal beleid waarin elk van volgende sectoren
vertegenwoordigd is:







medische sector
gezondheidssector
socio-caritatieve sector
verplegende sector
ziekenfondsen
andersvaliden

7) Woonadviesraad
15 leden






3
3
3
3
3

werkgevers
werknemers
maatschappelijk middenveld
middenstand
algemeen
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8) Lokaal Overleg Kinderopvang
De adviesraad is samengesteld uit 16 stemgerechtigde leden waarvan:


13 leden, samengesteld zodat volgende geledingen minstens een keer
vertegenwoordigd zijn:
 onderwijsinstellingen
 opvanginitiatieven
 vertegenwoordigende ouders



3 leden uit de administratie:
 Sportfunctionaris
 Jeugdconsulent(e)
 Afdelingshoofd Welzijn & Vrije Tijd



Daarnaast zijn er tevens 3 niet-stemgerechtigde leden:
 Provinciaal consulent lokaal beleid kinderopvang
 Afgevaardigde van het OCMW
 Afgevaardigde van de gemeente
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