STAD
ZOTTEGEM
Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst

Uittreksel
uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zitting van 24 april 2001
Aanwezig: Herman De Loor, burgemeester-voorzitter,
Willy De Clercq, Paul Lievens, Dirk Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte,
Roger Van Cauwenberge, schepenen,
Werner Vanderzwalmen, Jean D’Hondt, Carinne Vekeman, Willy De Meulenaere,
Elsie Verheyen, Carlos Van Ommeslaeghe, Hein Diependaele, Kurt Broeckaert,
Albecq Baele, Guy Lapaige, Tom Carnewal, Nadine Stalpaert, Michel De Schampheleer,
Julien De Potter, Hilde De Boever, Dino De Freyne, Claudine Placke,
Ghislain Diependaele, Idès Haustraete (vanaf punt 2), gemeenteraadsleden,
Eddy Beké, stadssecretaris.
Afwezig:

Dirk Van Herzeele tot en met punt 1
Evie Koolbrant

8. Middenstandsraad. Wijzigen statuten.
De Gemeenteraad in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 juni 1983 waarbij tot de oprichting van een gemeentelijke
middenstandsraad werd overgegaan en tevens de statuten werden goedgekeurd;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de statuten van de
stedelijke adviesraden, binnen de wettelijke mogelijkheden, te wijzigen als volgt:
1. leden van de Gemeenteraad en de OCMW-raad kunnen geen lid zijn van een adviesraad
2. van elke fractie zetelend in de Gemeenteraad kan per begonnen schijf van 5 raadsleden
één vertegenwoordiger, die niet behoort tot in de punt 1 opgesomde mandatarissen, in een
adviesraad zetelen
3. de afgevaardigden van de politieke jongerenorganisaties worden beschouwd als
vertegenwoordigers van hun politieke fractie
4. de vertegenwoordigers van de fracties zijn stemgerechtigd
5. een adviesraad is niet openbaar;
Gehoord het mondelinge verslag van de heer Herman De Loor, burgemeester-voorzitter;

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het decreet van 28 april 1993 houdende
regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Met 20 ja-stemmen en 6 onthoudingen.
BESLUIT:
Art. 1.- De statuten van de Stedelijke Middenstandsraad worden herzien en bepaald als volgt:
Titel I. Doel
Art. 1
De middenstandsraad is een adviserend orgaan, met als doel de stedelijke overheid in te lichten over
de noden en de verlangens van de zelfstandigen, dit door:
- advies uit te brengen over alle kwesties die de zelfstandigen kunnen aanbelangen op stedelijk vlak
die besproken zouden worden in de gemeenteraad;
- dit advies te verstrekken, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de schepen van middenstand en
het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad over de morele, sociale,
economische, culturele, fiscale, juridische en alle andere problemen die de zelfstandigen van de stad
aanbelangen;
- de raad kan onafhankelijk acties en activiteiten op het getouw zetten overeenkomstig de noden en
verlangens van de zelfstandigen.
Titel II. – Duur – vorm – samenstelling.
Art. 2
De middenstandsraad wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.
De ontbinding wordt uitgesproken bij aanwezigheid van 2/3 van de leden en bij 2/3 meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
Art. 3
De middenstandsraad neemt de vorm aan van een feitelijke vereniging en geniet het statuut van een
officieel erkend adviesorgaan.
Art. 4
De middenstandsraad is samengesteld uit:
a) stemgerechtigde leden
1) vertegenwoordigers van professionele, interprofessionele en economische groeperingen die de
belangen van de zelfstandigen behartigen en die het bewijs leveren van een werkelijke en
voortdurende activiteit op het grondgebied van de stad.
2) vertegenwoordigers die door de Gemeenteraad worden aangeduid. Elke fractie vertegenwoordigd
in de Gemeenteraad vaardigt één lid af per begonnen schijf van vijf Raadsleden. De
afgevaardigden van de politieke jongerenorganisaties worden beschouwd als vertegenwoordigers
van hun politieke fractie.
b) niet stemgerechtigde leden
1) De Schepen van Middenstand van ambtswege
2) deskundigen

De leden van de middenstandsraad, de Schepen van Middenstand uitgezonderd, mogen geen
plaatselijk politiek mandaat bekleden.
Art. 5
Elke toegelaten groepering duidt één werkend en één plaatsvervangend lid aan. Zij is hierbij volledig
onafhankelijk.
De lijst van de werkende en plaatsvervangende leden maakt deel uit van deze statuten. Latere
wijzigingen worden ter kennis gebracht van de Schepen van Middenstand en het vast bestuurscomité
van de raad.
Art. 6
De werkende en plaatsvervangende leden wonen de vergaderingen bij. Enkel de werkende leden zijn
stemgerechtigd en verkiesbaar. Bij afwezigheid van het werkend lid is de plaatsvervanger
stemgerechtigd.
Men kan echter geen werkend lid zijn voor meer dan één vereniging, groep of dekenij en/of
plaatsvervangend lid voor een andere.
Art. 7
Kandidaat-leden moeten een verzoekschrift richten tot de voorzitter van de middenstandsraad. Die
kandidatuurstelling wordt op de eerstvolgende vergadering van de raad voorgedragen en de beslissing
wordt getroffen overeenkomstig artikel 16.
Titel III. – Uitvoerend bureau – werking
Art. 8
De raad stelt een vast bestuurscomité samen, volgens het reglement van inwendige orde dat door de
raad opgesteld is.
Art. 9
Dit bestuurscomité heeft de door de Raad toegekende bevoegdheden en bereidt de vergaderingen van
de middenstandsraad voor, voert de beslissingen uit en is officiële spreekbuis van de raad.
Art. 10
De Schepen van Middenstand en ieder lid van de middenstandsraad hebben initiatiefrecht. Als een lid
een punt op de agenda wenst te plaatsen, moet hij of zij dit schriftelijk en ten minste twee dagen voor
de vergadering aanvragen bij de voorzitter van de middenstandsraad.
Art. 11
De beraadslagingen geschieden volgens het reglement van inwendige orde en de beslissingen worden
genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Art. 12
De Middenstandsraad beschikt niet over een begroting van stedelijke gelden. De administratiekosten
worden gedragen door het stadsbestuur.

Art. 13
Het verslag van elke vergadering wordt toegestuurd aan de werkende en plaatsvervangende leden, de
Schepen van Middenstand en het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 14
De middenstandsraad vergadert zo vaak als noodzakelijk om zijn taak naar behoren te kunnen
vervullen, evenwel met een minimum van één vergadering per kwartaal, waartoe de uitnodiging
minstens 8 dagen op voorhand zal worden toegestuurd met vermelding van de agenda.
De vergaderingen van de middenstandsraad zijn niet openbaar.
Art. 15
De middenstandsraad kan werkcommissies samenstellen voor elk probleem waarvoor hij een grondige
studie nodig acht. Mogen hiervan deel uitmaken, de werkende en plaatsvervangende afgevaardigden,
de Schepen van Middenstand en zijn secretaris alsmede personen die geen deel uitmaken van de raad
maar die vanwege hun grondige kennis door de leden zijn aanvaard. Over de werking van deze
commissie wordt verslag uitgebracht aan de Middenstandsraad.
Art. 16
Over de wijziging van statuten en de aanvaarding van nieuwe leden kan alleen geldig beraadslaagd
worden, als het voorwerp daarvan uitdrukkelijk is vermeld op de agenda en de helft van de leden
aanwezig is. Indien een eerste vergadering niet in aantal is dan kan een tweede vergadering worden
belegd die ongeacht het aantal aanwezigen geldig beraadslaagt, op voorwaarde dat de agenda vermeldt
dat het gaat om een tweede oproeping ter wijziging van de statuten en/of aanvaarding van nieuwe
leden. Elke wijziging van de statuten en de beslissing omtrent al dan niet aanvaarding van nieuwe
leden wordt aanvaardt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Art. 17
Onderhavige statuten en latere wijzigingen of aanvullingen moeten na goedkeuring door de
middenstandsraad, voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en nadien
bekrachtigd worden door de Gemeenteraad.
Art. 2.- Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit zal aan de middenstandsraad toegestuurd worden.
Waarvan akte.
8b. Middenstandsraad. Wijzigen reglement van inwendige orde.
De Gemeenteraad in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 juni 1983 waarbij tot de oprichting van een gemeentelijke
middenstandsraad werd overgegaan, de statuten en het reglement van inwendige orde werden
goedgekeurd;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de statuten van de
stedelijke adviesraden, binnen de wettelijke mogelijkheden, te wijzigen als volgt:
1. leden van de Gemeenteraad en de OCMW-raad kunnen geen lid zijn van een adviesraad
2. van elke fractie zetelend in de Gemeenteraad kan per begonnen schijf van 5 raadsleden
één vertegenwoordiger, die niet behoort tot in de punt 1 opgesomde mandatarissen, in een
adviesraad zetelen
3. de afgevaardigden van de politieke jongerenorganisaties worden beschouwd als
vertegenwoordigers van hun politieke fractie

4. de vertegenwoordigers van de fracties zijn stemgerechtigd
5. een adviesraad is niet openbaar;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2001 houdende wijziging van de statuten van de
middenstandsraad;
Gelet op de noodzaak om het reglement van inwendige orde ook aan te passen;
Gehoord het mondelinge verslag van de heer Herman De Loor, burgemeester-voorzitter;
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het decreet van 28 april 1993 houdende
regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Met 20 ja-stemmen en 6 onthoudingen.
BESLUIT:
Art. 1.- Het reglement van inwendige orde van de stedelijke middenstandsraad wordt herzien en
bepaald als volgt:
Art. 1
Het bestuurscomité voorzien in artikel 8 van de statuten bestaat behalve de Schepen van Middenstand
uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, waarvan de oudste bij afwezigheid van de voorzitter de
vergadering zal leiden, een secretaris-verslaggever en drie bestuursleden.
Art. 2
Om verkozen te kunnen worden tot een van de onder art.1 vermelde functies dient de kandidaat ten
laatste bij de aanvang van de algemene vergadering zijn kandidatuur in te dienen voor een
bestuursfunctie.
Art. 3
Onder de ingediende kandidaturen voor een bestuursfunctie worden onder voorzitterschap van de
Schepen van Middenstand en bij gewone meerderheid van stemmen de onder artikel 1 vermelde
titularissen verkozen door de werkende leden.
Art. 4
De leden van het bestuurscomité worden aangesteld voor een periode van twee jaar en zijn
herkiesbaar. Deze verkiezing vindt plaats in de raadsvergadering van mei.
Art. 5
In de vervanging van ontslagnemende of overleden leden van het bestuurscomité wordt voorzien op de
eerstvolgende raad.
Art. 6
Dit bestuurscomité bereidt de vergaderingen voor en stelt de agenda op.

Art. 7
Het verslag, opgemaakt door de secretaris-verslaggever, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
eerstvolgende vergadering.
Art. 8
Het bestuurscomité vergadert zo vaak als nodig is, door eenvoudige uitnodiging van de secretarisverslaggever op vraag van een van de leden.
Art. 9
De niet openbare vergaderingen van de middenstandsraad vinden plaats op het stadhuis.
Art. 10
De briefwisseling uitgaande van de middenstandsraad wordt ondertekend door de voorzitter en de
secretaris-verslaggever van de middenstandsraad.
Art. 11
Het bestuurscomité kan beslissen bepaalde personen vanwege hun speciale bevoegdheid tot de
vergadering uit te nodigen, maar deze hebben geen stemrecht.
Art. 12
De stemmingen in de raad zijn geheim, zodra het om personen gaat.
Art. 13
Wijzigingen aan onderhavig reglement van inwendige orde worden aangebracht door de raad mits de
helft van de leden aanwezig is en op voorwaarde dat dit punt was vermeld op de agenda. Indien een
eerste vergadering niet in aantal is kan een tweede vergadering worden belegd die ongeacht het aantal
aanwezigen geldig beraadslaagt, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het gaat om een tweede
oproeping voor de wijziging van het reglement van inwendige orde.
Art. 2.- Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit zal aan de stedelijke middenstandsraad toegestuurd
worden.
Waarvan akte.
Eddy Beké
stadssecretaris

Herman De Loor
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Eddy Beké
stadssecretaris

Herman De Loor
burgemeester

