STEDELIJKE RAAD VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

ARTIKEL 1. STATUS
De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd
opgericht op 12 juni 2008
Hij is als adviesorgaan erkend door het Stadbestuur Zottegem.
De GROS formuleert op eigen initiatief of op vraag van het stadbestuur adviezen en neemt,
binnen zijn hieronder omschreven bevoegdheden, zelfstandig beslissingen.

ARTIKEL 2. BEVOEGDHEIDSDOMEIN
Het bevoegdheidsdomein van de GROS is de ontwikkelingssamenwerking en de
wereldproblematiek, zowel in de stedelijke als in de ruime internationale context: de
globalisering, de Noord-Zuid-verhoudingen, de internationale ontwikkelingssamenwerking, de
multiculturele samenleving, de armoedebestrijding en de duurzame ontwikkeling,...

ARTIKEL 3. DOELSTELLINGEN
1. In overleg met het stadbestuur een beleidsvisie ontwerpen inzake
ontwikkelingssamenwerking en het stadbestuur adviseren bij beleidsbepaling en acties in
het kader van ontwikkelingssamenwerking.
2. Deelnemen aan de ontwikkeling en aan de ondersteuning van het beleid van het
stadbestuur rond ontwikkelingssamenwerking, voor zover dit beleid in overeenstemming
is met de visie, opties en standpunten van de GROS.
3. Vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de stad Zottegem, met
name naar zijn inwoners, naar de schoolgemeenschappen, naar het bedrijfsleven en naar
het grote aantal lokale sociaal-culturele verenigingen.
4. Ondersteunen (moreel, logistiek en/of financieel) van en deelnemen aan activiteiten,
opgezet door Zottegemse groepen en verenigingen en individuen rond
ontwikkelingssamenwerking. Met de term ‘ontwikkelingssamenwerking’ wordt bedoeld
de omschrijving zoals voorzien in artikel 2. Deze verduidelijking geldt trouwens voor de
totaliteit van deze statuten.
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ARTIKEL 4. TAKEN
De GROS vervult meerdere taken:
1.

De GROS wil de verschillende Zottegemse organisaties, initiatieven en personen actief
op vlak van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen en coördineren. De GROS is een
kanaal voor overleg, afstemming en samenwerking. De initiatieven die de GROS neemt
of ondersteunt, kunnen te maken hebben met:
1.1. Sensibilisering, informatie en educatie om de betrokkenheid van Zottegem en de
Zottegemnaren te vergroten bij de thematiek van ontwikkelingssamenwerking en de
wereldproblematiek;
1.2. Partnerwerking in de ontwikkelingslanden door Zottegemnaren, door Zottegemse
organisaties en/of met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), onder meer
omwille van de expertise en het financieel hefboomeffect van deze laatste
organisaties;
1.3. Acties voor structurele veranderingen.

2.

De GROS stelt een beleidsvisie voor inzake ontwikkelingssamenwerking, formuleert
standpunten en maakt ze bekend.

3.

De GROS geeft advies aan de Stedelijke beleidsverantwoordelijken over
ontwikkelingssamenwerking, op eigen initiatief of op vraag van de Stedelijke overheid.
3.1. De GROS formuleert een antwoord binnen de 60 dagen na ontvangst van het
geschreven verzoek tot advies van de stedelijke overheid. Dit verzoek tot advies is
steeds vergezeld van de nodige informatie. Deze termijn geldt behoudens een
zeldzaam geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld bij een vraag naar noodhulp na
een catastrofe in de wereld.
3.2. Omgekeerd formuleert de GROS verzoeken en adviezen naar de stedelijke overheid
(het College van Burgemeester en Schepenen). Het College verbindt er zich toe de
besluiten omtrent de verzoeken en/of de adviezen te beantwoorden met het daaraan
gegeven gevolg, binnen de 60 dagen na ontvangst, behoudens hoogdringendheid,
zie 3.1. Het niet inwilligen van een verzoek of het niet opvolgen van een advies
wordt door het College bij de GROS steeds schriftelijk gemotiveerd.
3.3. Wanneer de GROS op eigen initiatief een verzoek of een advies wenst uit te
brengen kan steeds informatie worden opgevraagd bij het College van Burgemeester
en Schepenen, tenzij wettelijke bezwaren deze informatie beschermen. Deze
informatie wordt binnen een redelijke termijn (met een maximum van 60 dagen) aan
de GROS overgemaakt.
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4.

De GROS adviseert de besteding van de gelden in de stedelijke begroting toegewezen
voor ontwikkelingssamenwerking.

ARTIKEL 5 : SAMENSTELLING VAN DE GROS
De GROS bestaat uit een algemene vergadering en een stuurgroep.
De algemene vergadering kiest uit haar leden de stuurgroep.
De algemene vergadering en de stuurgroep kunnen ad hoc werkgroepen oprichten.

ARTIKEL 6 : SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
1.

Zijn lid van de algemene vergadering, hierna telkens AV genoemd, met stemrecht:
1.1. Elke organisatie met interesse voor ontwikkelingssamenwerking die de statuten van
de raad onderschrijft, kan één lid als vertegenwoordiger afvaardigen in de GROS.
Daartoe wordt een nominatieve lijst aangelegd bij de secretaris van de GROS.
Bij verhindering van haar aangewezen vertegenwoordiger kan een organisatie zich
door in een plaatsvervanger (vooraf aangeduid) laten vertegenwoordigen.
Bij de stemming heeft elke vertegenwoordiger één stem. Het lidmaatschap en het
stemrecht van een organisatie vervalt na drie afwezigheden van hun
vertegenwoordiger zonder bericht van verhindering. De vereniging wordt
vervolgens aangeschreven om een andere vertegenwoordiger te sturen.
1.2. Politieke mandatarissen kunnen geen stemgerechtigd lid worden van de GROS.

2.

3.

4.

Zijn lid van de algemene vergadering met raadgevende stem:
2.1. De Schepen van Ontwikkelingssamenwerking
2.2. De Noord-Zuidambtenaar van de stad.
2.3. Politieke mandatarissen, actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (vooraf
opgenomen op een nominatieve lijst).
2.4. De plaatsvervangende leden van de GROS, wanneer het effectief lid ook aanwezig
is.
Individuele personen uit de stad die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en
de statuten en de beleidsvisie van de GROS onderschrijven, kunnen uitgenodigd worden
om hun projecten of werking toe te lichten. De AV heeft ook het recht experts uit te
nodigen.
De AV kiest uit haar stemgerechtigde leden voor een periode van 6 jaar een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester van de GROS. De eerste periode loopt evenwel tot
het einde van de huidige legislatuur.
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Bij het nemen van beslissingen zal de GROS steeds streven naar een zo breed mogelijke
consensus. Indien nodig worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige stemgerechtigde leden. Er wordt niet gestemd bij volmacht.

ARTIKEL 7. SAMENSTELLING VAN DE STUURGROEP
1.

De AV kiest uit haar stemgerechtigde leden voor een periode van 6 jaar een stuurgroep,
bestaande uit minimum vier stemgerechtigde leden. Dit aantal is inclusief de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester van de GROS eerder aangeduid onder art 6.3.
Leden van de AV en deskundige derden kunnen op uitnodiging de vergaderingen van de
stuurgroep bijwonen met raadgevende stem. Ook politieke mandatarissen (bedoeld in
artikel 6, 2.3) kunnen de vergaderingen bijwonen, met raadgevende stem. Ieder lid van
de AV kan op voorafgaand verzoek de vergaderingen van de stuurgroep bijwonen.
Indien een lid van de stuurgroep ontslag neemt wordt bij voorkeur op de eerstvolgende
AV een nieuw stemgerechtigd lid van de stuurgroep verkozen.

2.

De taken van de stuurgroep zijn:
2.1. de agenda van de algemene vergaderingen opstellen. Elk lid van de AV kan op
eenvoudig verzoek bij de voorzitter een punt op de agenda van de AV laten
plaatsen.
2.2. de vergaderingen van de AV bijeenroepen, ook in geval van hoogdringendheid.
2.3. instaan voor het dagelijks bestuur van de GROS.
2.4. zorgen voor een verslaggeving van de vergaderingen.
2.5. toezicht houden op de uitvoering van de beslissingen en adviezen.
2.6. de toestand van de financiële middelen bijhouden. De toelichting met betrekking tot
de toestand van de financiële middelen is een agendapunt van elke AV. Elk lid
heeft ter gelegenheid van een AV inzage in de documenten die deel uitmaken van de
toestand van de financiële middelen. Jaarlijks wordt de toestand van de financiële
middelen geviseerd door de voorzitter en 2 leden van de AV ter ontlasting van de
penningmeester.

ARTIKEL 8. VERGADERINGEN VAN DE AV
1. De algemene vergaderingen van de GROS worden samengeroepen door de stuurgroep of
op verzoek van stemgerechtigde vertegenwoordigers van drie verschillende organisaties
(art 6. 1.1). Er zijn minstens twee algemene vergaderingen per jaar, minimaal één om de
zes maanden.
2. De uitnodigingen voor de algemene vergaderingen, met vermelding van de agenda,
worden minstens drie weken vooraf aan de leden verzonden.

ARTIKEL 9. BESLUITNEMING
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Met uitzondering van het wijzigen van de statuten en de ontbinding van de GROS worden de
besluiten van de AV genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 10. WIJZIGING STATUTEN
De statuten kunnen alleen met een 2/3e meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
van de GROS gewijzigd worden. Ieder voorstel tot statutenwijziging moet uitdrukkelijk op de
agenda worden vermeld (zie 8.2).

ARTIKEL 11. ONTBINDING VAN DE GROS
1.

De GROS kan op voorstel van de AV én bij aanwezigheid van minstens 2/3 van de
stemgerechtigde leden ontbonden worden. Wordt aan deze 2/3 vereiste niet voldaan,
dan kan een tweede AV bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit,
ongeacht het aantal aanwezigen. De besluiten worden in elk van de vermelde gevallen
bij 2/3 meerderheid genomen.

2.

Bij ontbinding duidt de AV twee vereffenaars aan belast met de vereffening en de
verdeling.

3.

Indien binnen de periode van 12 maanden geen nieuwe gelijkaardige adviesraad voor
ontwikkelingssamenwerking wordt opgericht, worden de netto overblijvende activa
overgemaakt aan de stad Zottegem als supplement op de begrotingspost
ontwikkelingssamenwerking.
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