Reglement
gemeentelijke
adviesraden

Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit reglement regelt de samenstelling, bevoegdheden en organisatie van de adviesraden en geldt
zowel voor de wettelijk verplichte adviesraden als de niet wettelijk verplichte adviesraden en is een
onderdeel van het participatiebeleid van het lokaal bestuur.
Er worden volgende gemeentelijke adviesraden en adviescommissies opgericht en regelmatig
geconsulteerd over het beleid:
 Vrijetijdsraad*, met afvaardiging van de adviescommissies: sport, cultuur / toerisme en
bibliotheek + afvaardiging uit vrijwilligersgroep archief en adviescommissie senioren
 Jeugdraad*
 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)*
 Milieuraad*
 Welzijnsraad met afvaardiging van de adviescommissies “senioren”, “derdewereldhuis”,
adviescommissie “Vlaams Beleid, integratie en inburgering” , “Algemeen welzijn” +
afvaardiging uit erkende adviesraad LOK / Huis van het Kind
 Verkeersadviesraad
 Lokaal Overleg Kinderopvang* / Huis van het kind
 Middenstandsraad
 Landbouwraad
*Deze adviesraden zijn wettelijk verplichte adviesraden en genieten uitgebreidere ondersteuning
vanuit de gemeente.

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.
De adviesraden:
-

-

Zijn adviserende, coördinerende en stimulerende overlegorganen die als officiële
woordvoerder van hun werking/adviezen optreden tegenover het lokaal bestuur en
tegenover alle actoren (verenigingen, diensten ..) die actief zijn in de betreffende sector (en
niet alleen voor de verenigingen die een afvaardiging hebben in een adviesraad)
Behandelen kwesties op lokaal niveau die rechtstreeks of onrechtstreeks de betreffende
sector en de inwoners aanbelangen
Bezitten de bevoegdheid om voorstellen te formuleren en op eigen initiatief of op verzoek
van het lokaal bestuur adviezen te verstrekken
Organiseren geen activiteiten die een inzet van financiële middelen of gemeentepersoneel
vergen, tenzij uitzonderlijk, en mits uitdrukkelijke voorafgaande toelating door het college
van burgemeester en schepenen waarbij de adviesraad de omvang van de gevraagde
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-

medewerking duidelijk aanvraagt. Een financieel verslag over de activiteiten wordt aan het
college van burgemeester en schepenen overgemaakt.
Kunnen geen opdrachten geven aan gemeentelijke ambtenaren.

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
Voor elke adviesraad/adviescommissie wordt gestreefd naar een aantal tussen 10 en 20
stemgerechtigde leden (uitgezonderd GECORO en Jeugdraad) en bevat minstens de volgende
rollen:
 de voorzitter die de vergaderingen voorzit, de adviesraad vertegenwoordigt en
verantwoordelijk is voor de formulering van de adviezen
 de ondervoorzitter die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid
 de penningmeester die instaat voor de financiële verrichtingen
 de secretaris / verslaggever die instaat voor de praktische afspraken, secretariaatstaken
en verslaggeving
 afgevaardigden vanuit de burgers, verenigingen of een expertfunctie (stemgerechtigd)
en hun plaatsvervangers.

Alle stemgerechtigde leden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
-

Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waarvoor ze werden aangesteld
Geen lid zijn van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van
burgemeester en schepenen, vast bureau of bijzonder comité sociale dienst
Minimum 18 jaar zijn, behalve voor de jeugdraad (16 jaar).

Niet-stemgerechtigde leden:
 eventueel gecoöpteerde secretaris van de adviesraad
 schepen bevoegd voor de materie per adviesraad
 gemeentelijke contactpersoon (al dan niet ook secretaris bij de wettelijk erkende
adviesraden)
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 eventuele uitgenodigde externe deskundigen en betrokkenen (*) die een toelichting
komen geven
 gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen en
afgevaardigden van politieke fracties kunnen verkozen worden als niet-stemgerechtigd
lid van de adviesraden / adviescommissies (artikel 304 Decreet Lokaal Bestuur) maar
dienen de vergadering te verlaten bij de beraadslaging en stemming over de adviezen. Bij
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt voor elke vergadering een
vertegenwoordiger uitgenodigd per politieke fractie in de gemeenteraad.

Artikel 5
De functies van voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de adviesraden, uitgezonderd de
GECORO, worden verkozen door de adviesraad zelf en kunnen niet waargenomen worden door een
ambtenaar van de gemeente Opwijk. Deze functies kunnen niet ingevuld worden door
afgevaardigden van eenzelfde vereniging of geleding.
De voorzitter en secretaris van de GECORO worden, na voordracht door het college van
burgemeester en schepenen, benoemd door de gemeenteraad.
De adviesraad staat zelf in voor het secretariaat: agenda, uitnodiging, verslag en advies. Hiertoe zal
intern een secretaris worden aangeduid of extern een secretaris worden gecoöpteerd als nietstemgerechtigd lid.
Voor elke adviesraad is er een contactpersoon binnen de gemeentelijk administratie (gemeente of
OCMW) die instaat voor het versturen van de adviesaanvragen, eventueel opmaak voorontwerp
agenda, ontvangen van de adviezen, controle inhoud verslag en agenderen op de zitting van het
college van burgemeester, het publiceren op de gemeentelijke website van de agenda’s en de
verslagen, het opvolgen van de procedures betreffende de adviesraden.
Deze persoon neemt geen actieve rol op bij eventuele andere activiteiten die door de adviesraad
zouden worden georganiseerd. Wanneer een activiteit door het college gedelegeerd wordt naar een
adviesraad, kan aan de contactpersoon wel een groter takenpakket worden toegekend, na
goedkeuring door het college.
De contactpersoon woont enkel de vergaderingen van de erkende adviesraden bij en is niet
aanwezig bij de vergaderingen van de werkgroepen / adviescommissies, uitgezonderd in de gevallen
waarbij hij de opdracht zou krijgen van het college.
Uitzonderlijk, voor de wettelijk verplichte adviesraden (vrijetijdsraad, GECORO, milieuraad, LOK en
jeugdraad) kan de rol van secretaris vervuld door deze contactpersoon binnen de gemeentelijke of
OCMW-administratie, zonder evenwel stemgerechtigd lid te zijn.

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 stemgerechtigde
leden mogen geen politiek mandaat vervullen in de gemeente Opwijk. Naargelang het geval moeten
zij eveneens voldoen aan bepaalde voorwaarden uit welke geleding (sporttak, werkgevers,
werknemers, …) zij komen.
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Artikel 7
Er wordt voor alle adviesraden een oproep gelanceerd via de plaatselijke informatiekanalen. 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.
De gemeenteraad duidt, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, de
stemgerechtigde leden aan en 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 via de plaatselijke informatiekanalen met de vermelding voor
welke adviesraad er nog kandidaten worden gezocht.
De onverenigbaarheden opgesomd in artikel 10 van het Decreet lokaal bestuur zijn eveneens van
toepassing op de stemgerechtigde leden van de adviesraad, uitgezonderd de jeugdraad (wegens zijn
open structuur).

Artikel 9
Alle leden van de adviesraad (uitgezonderd de leden van jeugdraad) 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 drie opeenvolgende afwezigheden zonder gegronde reden of verontschuldiging.
e) door een mandaat in de gemeente- of OCMW-raad van Opwijk te vervullen
f) onder de onverenigbaarheden vallen van art. 10 van het Decreet lokaal bestuur
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.
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.
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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.

Ondersteunende middelen
Artikel 11
De adviesraden en adviescommissies krijgen middelen ter beschikking voor de vervulling van de
adviesopdracht.
1.

Binnen het gemeentebestuur wordt op ambtelijk vlak een contactpersoon aangeduid, maar
maakt geen deel uit van de raad of commissie. Bij de wettelijk erkende adviesraden kan deze
contactpersoon evenwel ook de rol van secretaris (niet stemgerechtigd lid) opnemen.
2. In kader van ondersteuning van het vrijwilligerswerk, wordt door het bestuur een
vrijwilligersverzekering,
waaronder
de
leden
en
medewerkers
van
adviesraden/adviescommissies vallen, afgesloten bij een erkende verzekeringsinstelling.
3. Jaarlijks kunnen de adviesraden/adviescommissies een gemotiveerde aanvraag voor een
werkingstoelage indienen op basis van het kasverslag van vorig jaar en een prognose van de
geplande uitgaven tot een maximum van € 500.
4. De adviesraden/adviescommissies kunnen gebruik maken van een gemeentelijke
vergaderzaal, voorzien van dranken.

Organisatie vergaderingen
Artikel 12
Elke adviesraad vergadert minimum 2 maal per jaar.

Artikel 13
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.

Artikel 14
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter. 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
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heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen. Bijkomende agendapunten
worden overgemaakt aan de voorzitter en de secretaris van de adviesraad.
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.
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.
De aangeduide contactpersoon van de gemeente, zorgt, na ontvangst via voorzitter of secretaris
voor het agenderen van de verslagen/adviezen op het college van burgemeester en schepenen en
zorgt voor de publicatie op de gemeentelijke website.

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 16
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 gemeentelijke
contactpersoon van de adviesraad de vergaderdata van adviesraad publiceren via de plaatselijke
informatiekanalen. 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 17
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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Artikel 18
De gemeente of adviesraad kan beslissen één of meerdere interne werkgroepen op te richten. De
door de gemeente aangeduide adviescommissies kunnen gebruik maken van dezelfde
ondersteunende middelen als de erkende adviesraden. Een commissie of raad kan slechts 1 jaarlijkse
werkingstoelage ontvangen.

Artikel 19
De vergaderingen van de interne werkgroepen of adviescommissies 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 / adviescommissie.

Artikel 20
De adviesraden of adviescommissies kunnen eventueel bijkomende afspraken inzake hun werking
vastleggen in een huishoudelijk reglement, welke niet kan indruisen tegen de bepalingen van dit
algemeen reglement.

ADVIESPROCEDURE
Artikel 21
Advies vragen
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met :
-

Een duidelijke omschrijving van de concrete vraag
De opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever
rekening moet houden
De opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van 1 maand geven te rekenen
vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad.
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden en omwille van hoogdringendheid kan het
gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen adviesraad en
gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden.
Het uitblijven van een advies binnen de voorziene of afgesproken termijn, wordt geacht een positief
advies te zijn.
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Artikel 22
Advies uitbrengen
De voorzitter zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk of digitaal bezorgen aan het
gemeentebestuur via de contactpersoon en in de adviezen melding maken van :
-

De wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden
De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies
Duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende
meningen of minderheidsstandpunten.

Artikel 23
Beantwoording van adviezen
De gemeentelijke contactpersoon zal binnen een redelijke termijn (uiterlijk op de volgende
vergadering) een kopie van de beslissing van het gemeentebestuur bezorgen aan de adviesraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier een langere tijd vergt, zal dit meegedeeld worden.

Artikel 24
De vergaderingen van de interne werkgroepen of adviescommissies 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 / adviescommissie.
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.
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SAMENSTELLING en OPDRACHT PER ADVIESRAAD
Artikel 25 Vrijetijdsraad met adviescommissies “bibliotheek”, “cultuur en toerisme”
en “sport”
Opdracht
De vrijetijdsraad zal fungeren als adviesorgaan voor alles wat te maken heeft met de
vrijetijdsbeleving en de culturele beleving in de breedste zin van het woord volgens de
bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8/08/1980 artikel 4, in de gemeente
Opwijk met oog voor een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen.
De vrijetijdsraad bestaat uit een stuurgroep en een algemene vergadering. De stuurgroep
bezorgt de gemeente adviezen in sector-overschrijdende materies die betrekking hebben
op het vrijetijdsgebeuren in Opwijk.
Er worden adviescommissies samengesteld voor de drie grote deelgebieden van vrijetijd: een
adviescommissie sport, een adviescommissie bibliotheek en een adviescommissie
cultuur/toerisme. Zij zullen advies geven over desbetreffende deelgebieden, zij zullen
tevens ook de gemeentelijke diensten ondersteunen bij activiteiten en het adviseren in de
beleidsdoelstellingen. Naast adviesverlening kunnen deze adviescommissies ook via de
algemene vergadering oproepen plaatsen voor het samenstellen van tijdelijke werkgroepen
ten behoeve van specifieke materie of organisaties.

Samenstelling
De algemene vergadering van de vrijetijdsraad is een open burgerparticipatie waarin specifiek
uitgenodigd wordt max. twee afgevaardigden van elke erkende Opwijkse vereniging én via
open oproep elke geïnteresseerde burger die als deskundige kan deelnemen. De algemene
vergadering komt minimum tweemaal per jaar samen.
Tijdens deze vergadering presenteert de stuurgroep de genomen adviezen en
verwezenlijkingen die de werkgroepen hebben getroffen. De algemene vergadering is
tevens een klankbord voor elke Opwijkse vereniging én burger die ideeën, adviezen en
suggesties wenst te uiten ter verbetering van het vrijetijdsgebeuren in Opwijk.
De adviescommissies tellen tussen 10 – 20 leden. Alle geïnteresseerden kunnen zich
kandidaat stellen als deskundige of afgevaardigde van een vereniging. Indien er meer
kandidaten zijn dan het vooropgestelde maximum neemt het college een beslissing.
De stuurgroep van de vrijetijdsraad wordt gevormd door telkens twee afgevaardigden van de
verschillende adviescommissies. Daarnaast zullen ook twee afgevaardigden gevraagd
worden van de jeugdraad, adviescommissie senioren en de vrijwilligerswerking van het
Archief.
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Schematische voorstelling

Vrijetijdsraad
Bestaande uit een Algemene vergadering en een stuurgroep
De stuurgroep wordt gevormd door twee leden van de adviescommisies
bib/cultuur/sport + telkens twee vertegenwoordigers uit de jeugdraad, seniorenraad
én vrijwilligersgroep Archief. De algemene vergadering is een open vergadering
waarbij alle verenigingen gevraagd wordt met max. 2 leden deel te nemen, alsook een
open oproep naar alle burgers.

BIB
10 - 20 personen

CULTUUR / TOERISME
10 -20 personen

SPORT
10 - 20 personen

JEUGD
2 vertegenwoordigers uit de Jeugdraad voor
de stuurgroep vrije tijd

SENIOREN
2 vertegenwoordigers uit de Seniorenraad
voor de stuurgroep vrije tijd

ARCHIEF
2 vertegenwoordigers uit de
vrijwilligersgroep Archief voor de stuurgroep
vrije tijd
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Artikel 26 Jeugdraad
Opdracht
De jeugdraad zal om advies worden gevraagd over alle aangelegenheden die te maken
hebben met het jeugdbeleid. Met jeugdbeleid wordt zowel bedoeld het jeugdwerkbeleid als
culturele materie namelijk de beleidsmaatregelen naar kinderen en jongeren in hun vrije tijd
als het jeugdwelzijnsbeleid als welzijnsmaterie , nl. alle beleidsmaatregelen naar kinderen en
jongeren in alle levenssituaties.

Samenstelling
Twee afgevaardigden of twee plaatsvervangers van elke vereniging die een actieve jeugd-of
jongerenwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente.
Geïnteresseerde jeugd uit de gemeente, mits opgave van specifieke motivatie en mits
voldoende aan leeftijdsvoorwaarde (tussen 16 en 30 jaar) en woonachtig zijn in de gemeente.

Artikel 27 Welzijnsraad
Opdracht
De Welzijnsraad zal fungeren als adviesorgaan voor alles wat te maken heeft met het lokaal
welzijnsbeleid. Bijzondere aandacht naar de volgende thema’s : senioren,
ontwikkelingssamenwerking, integratie van anderstalige nieuwkomers, gezinnen,
gezondheid, armoedebestrijding en personen met een beperking.
De welzijnsraad bestaat uit een stuurgroep en een algemene vergadering. De stuurgroep
bezorgt de gemeente adviezen in sector-overschrijdende materies die betrekking hebben
op het algemeen welzijn in Opwijk.
Er worden adviescommissies samengesteld voor de vijf grote deelgebieden van welzijn : een
adviescommissie Senioren , een adviescommissie Derdewereldhuis, een adviescommissie
Vlaams Beleid, inburgering en integratie, een adviescommissie Lokaal Overleg Kinderopvang
en opvoeden en een adviescommissie Algemeen Welzijn (gezondheid, armoedebestrijding,
personen met een beperking, e.a.)
Zij zullen advies geven over desbetreffende
deelgebieden en beleidsdoelstellingen. Naast adviesverlening kunnen deze
adviescommissies ook via de algemene vergadering oproepen plaatsen voor het
samenstellen van tijdelijke werkgroepen ten behoeve van specifieke activiteiten of
organisaties, zoals bijvoorbeeld de sporteldag, Café Zetta, ...

Samenstelling
De algemene vergadering van de welzijnsraad is een platform van open burgerparticipatie.
Hierin kunnen maximum twee afgevaardigden van elke betrokken organisatie of vereniging
zetelen. Daarnaast kan elke geïnteresseerde burger via de open oproep deel nemen aan de
vergadering. De algemene vergadering komt maximum tweemaal per jaar samen.
Tijdens deze vergadering presenteert de stuurgroep de genomen adviezen en
verwezenlijkingen die de adviescommissies hebben getroffen. De algemene vergadering is
tevens een klankbord voor ideeën, adviezen en suggesties ter verbetering van het algemeen
welzijn in Opwijk.
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De adviescommissies tellen tussen 10 – 20 leden. Alle geïnteresseerden kunnen zich
kandidaat stellen als deskundige of afgevaardigde van een organisatie of vereniging. Indien
er meer kandidaten zijn dan het vooropgestelde maximum neemt het college een beslissing.
De stuurgroep van de welzijnsraad wordt gevormd door telkens twee afgevaardigden van de
verschillende adviescommissies.

algemene vergadering welzijnsraad

AC: Senioren

AC: Derdewereldhuis

stuurgroep welzijnsraad

AC: Vlaams beleid, inburgering en
integratie

AC: Lokaal Overleg Kinderopvang en
opvoeden (Huis van het Kind hierin
verwerken)

AC : Algemeen Welzijn

Artikel 28 GECORO
Opdracht
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert de
gemeenteraad inzake ruimtelijke ordening. De Vlaamse codex ruimtelijke ordening geeft de
GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben
te maken met planning.
• De commissie speelt in de eerste plaats een rol bij het tot stand komen van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
• Dat houdt in dat de commissie vanaf de aanvang van de opmaak van het plan een
bevoorrechte gesprekspartner is van de opstellende overheid, zowel bij het denkproces,
als bij de communicatie van het denkproces naar de burger. Het houdt o.m. in dat de
voorzitter of afgevaardigde van de commissie als waarnemer kan deelnemen aan de
plenaire vergadering en aldus zorgen voor een goede informatiedoorstroming.
• In elk geval wordt door de commissie advies gegeven aan de gemeenteraad vóór de
voorlopige vaststelling van een dergelijk plan.
• GECORO bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de
adviesronde over het ontwerp.
• De commissie geeft een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad, die het plan definitief
vaststelt op basis van al die gegevens.
• Zij speelt een rol bij het tot stand komen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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•
•
•
•

De commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke
stedenbouwkundige verordeningen.
Zij geeft tevens advies aan het college van burgemeester en schepenen over het
gemeentelijke jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening.
De commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden over alle
vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente.
Zij kan op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid adviseren,
opmerkingen maken en voorstellen doen.

Samenstelling
Bestaat uit min 9 en max 13 leden:
 1 of meer vertegenwoordigers (evenals plaatsvervangers) uit volgende geledingen:
- geleding van de werknemers via een openbare oproep naar erkende vakbonden
- geleding van de werkgevers via een oproep in de gemeente
- geleding van het onderwijs
- geleding van de verschillende erkende gemeentelijke adviesraden


min 4 deskundigen op gebied van ruimtelijke ordening, waaruit door de
gemeenteraad de voorzitter en de ondervoorzitter wordt verkozen

Artikel 29 Milieuraad
Opdracht
De milieuraad adviseert de gemeente over alle onderwerpen die betrekking hebben op het
lokaal milieu- en natuurbeleid, intergemeentelijke samenwerking inzake milieubeleid
inbegrepen, dierenwelzijn, klimaat- en energiebeleid. Deze raad behandelt thema’s rond
milieu, groen, afval, natuur en ruimtelijke ordening en houdt hierbij de volgende
doelstellingen voor ogen; de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het
landschap van de gemeente, het voorkomen en bestrijden van milieuhinder en
milieuverontreiniging in de gemeente.

Samenstelling
-

-

Vertegenwoordigers van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich
situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in
de milieu- en natuurproblematiek. Deze vertegenwoordigers dienen effectief lid te zijn van
de vereniging, instelling of organisatie die zij vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers
kunnen o.a. afgevaardigd worden uit de volgende verenigingen, instellingen of organisaties:
o Milieu- en natuurverenigingen
o Jachtverenigingen
o Onderwijsinstellingen
o Sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
o Beroepsverengingen en/of –organisaties
o ….
Onafhankelijke personen; geïnteresseerde inwoners van de gemeente met een zekere
deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake milieu en natuur.
Vertegenwoordigers van andere gemeentelijke adviesraden of adviescommissies uit de
gemeente Opwijk. Deze adviesraden kunnen, indien gewenst, elk een vertegenwoordiger
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afvaardigen. Deze vertegenwoordigers dienen effectief lid te zijn van de adviesraad die zij
vertegenwoordigen.

Artikel 30 Verkeersadviesraad
Opdracht
De VAR adviseert de gemeente over verkeersaangelegenheden op vraag van het college van
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Samenstelling
-

een afgevaardigde van de dienst infrastructuur
een afgevaardigde van de verkeersdienst van de politiezone AMOW
een afgevaardigde van de vrijwillige brandweer Opwijk
afgevaardigden van de erkende gemeentelijke raden of commissies, 1 per raad
afgevaardigden van de Opwijkse scholen :
Gemeentelijk onderwijs:
 1 vertegenwoordiger voor het lager onderwijs
 1 vertegenwoordiger voor het middelbaar onderwijs
Vrij katholiek onderwijs:
 1 vertegenwoordiger voor het lager onderwijs
 1 vertegenwoordiger voor het middelbaar onderwijs
Gemeenschapsonderwijs:
 1 vertegenwoordiger voor het lager onderwijs
- een afgevaardigde van het verkeersplatform AMIGO
- afgevaardigden van belangenorganisaties die betrokken zijn bij mobiliteit en
verkeersveiligheid zoals het verkeersplatform AMIGO, de Fietsersbond afdeling Opwijk
en dergelijke (1 per organisatie).

Artikel 31 Middenstandsraad
Opdracht
De gemeente zal de middenstandsraad betrekken en advies vragen in aangelegenheden die
een impact hebben op de lokale ondernemers en middenstanders: zoals gemeentebeleid
inzake ruimtelijke ordening met een impact op economie (ambachtelijke zones, lokaal
bedrijventerrein, winkelzones, parkings, parkeervrije straten, wegenwerken enz.),
verkoopspromotionele acties, specifieke gemeentelijke belastingen enz.

Samenstelling
De stemgerechtigde leden dienen een handelsregister te hebben met een beroepsactiviteit
te Opwijk, een afgevaardigde te zijn van KMO’s die in Opwijk gevestigd zijn of een vrij beroep
uit te oefenen in de gemeente Opwijk.
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Artikel 32 Land- en tuinbouwraad
Opdracht
De gemeente zal de land- en tuinbouwraad betrekken en advies vragen in aangelegenheden
die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact kunnen hebben op de land- en tuinbouw
in de gemeente zoals gemeentebeleid inzake ruimtelijke ordening met een impact op
landbouwgronden, specifieke gemeentelijke belastingen, milieumaatregelen enz.

Samenstelling
Van de land- en tuinbouwraad kunnen deel uitmaken:
-

-

alle beroepsverenigingen van land- en tuinbouwers, die minstens 2 jaar bestaan, in
de gemeente gevestigd zijn en er hun activiteiten uitoefenen
de beroepsverenigingen die niet in de gemeente gevestigd zijn maar die een
gewestelijk, provinciaal of nationaal werkgebied hebben omwille van de specialiteit
van hun bedrijf, op voorwaarde dat de vermelde beroepsvereniging in de gemeente
vertegenwoordigd is door minimum 1 bestuurslid.
Deskundigen met een speciale kennis of bevoegdheid inzake land- en
tuinbouwproblemen.
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