STATUTEN – milieuraad stad Zottegem
HOOFDSTUK 1 - DOEL.
De milieuraad is een adviserend orgaan en heeft tot doel:
-

Overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot diverse
deelfacetten van het Zottegemse leefmilieu;

-

De inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen;

-

Samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en
diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu;

-

Aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij op verzoek,
hetzij op eigen initiatief advies verlenen of voorstellen doen betreffende het stedelijk
leefmilieu en het natuurbehoud.

HOOFDSTUK 2 - SAMENSTELLING.
ARTIKEL 1
De Raad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
De niet-stemgerechtigde leden:
-

Eén lid van het College van Burgemeester en Schepenen (schepen van leefmilieu);

-

Eén ambtenaar van het gemeentebestuur (milieuambtenaar) die de taak van secretaris
waarneemt;

-

Van elke fractie zetelend in de Gemeenteraad per begonnen schijf van 5 raadsleden één
vertegenwoordiger, die geen lid is van de Gemeenteraad en de OCMW-raad; de
afgevaardigden van de politieke jongerenorganisaties worden beschouwd als
vertegenwoordigers van hun politieke fractie;

De stemgerechtigde leden:
-

Twee leden per milieuvereniging die bewijst dat zij sedert minstens 1 jaar activiteiten
uitoefent tot bevordering van een goede ruimtelijke ordening en een leefbaar milieu en
waarvan het gemeentebestuur de statuten heeft aanvaard of die ten minste schriftelijk haar
doelstellingen aan het gemeentebestuur kenbaar heeft gemaakt en een aanvraag doet tot
toetreding tot de raad;

-

Ten minste 1/3 van het totaal stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden moet lid zijn
van een milieu- en natuurvereniging. Ook mannen en vrouw zijn voor ten minste een derde
vertegenwoordigd.

-

Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal
stemgerechtigde leden.

-

Eén lid per andere vereniging (onderwijsinstellingen, sociale-culturele organisaties,
vormingsorganisaties, beroepsorganisaties) die opgenomen wordt door de milieuraad, en dit
op elk ogenblik, voor zover zij om aansluiting verzoekt en voor zover haar doelstellingen niet
tegenstrijdig zijn met het goed milieubeheer en zij duidelijk milieuactiviteiten ontwikkelt;

Het totaal aantal leden wordt bepaald door de Gemeenteraad.
Alle stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden moeten wonen in Zottegem.
ARTIKEL 2.
Voor elk effectief lid kan een plaatsvervangend lid voorzien worden.
ARTIKEL 3.
De duur van het onbezoldigd mandaat van de effectieve en de plaatsvervangende leden wordt
vastgesteld op 6 jaar en gaat in op 1 januari van het jaar van de installatie van een nieuwe
gemeenteraad.
ARTIKEL 4.
De Raad kiest uit zijn eigen leden een voorzitter en een ondervoorzitter, welke laatste bij
afwezigheid van de voorzitter in diens plaats en met diens bevoegdheid optreedt. Bij afwezigheid
van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het
oudste lid.
ARTIKEL 5.
De Voorzitter roept de Raad bijeen. Wanneer ten minste 1/3 van de leden het wenst, wordt de
Raad bijeengeroepen. De Raad vergadert in principe tweemaandelijks telkens op donderdag.
ARTIKEL 6.
Elk lid kan uiterlijk 10 dagen voor de datum van de vergadering agendapunten opgeven. De
secretaris zorgt er voor dat de agenda en de daarbijhorende stukken ten minste 5
kalenderdagen, tenzij bij hoogdringendheid, voor de vergadering in het bezit zijn van de leden en
hun plaatsvervangers. Alle leden worden voor elke vergadering uitgenodigd. De plaatsvervangers
ontvangen ter kennisgeving een kopie van de uitnodiging met de daarbijhorende stukken.
ARTIKEL 7.
Een lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen bericht daarvan tijdig de secretaris. Tevens
licht hij zijn plaatsvervanger tijdig in over deze verhindering.
ARTIKEL 8.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad.

ARTIKEL 9.
Leden die zich tijdens de vergadering willen laten bijstaan door een deskundige vragen nog vóór
de vaststelling van de agendapunten hiertoe de toelating aan de voorzitter.
De milieuraad kan zelf beslissen tot het uitnodigen van waarnemers, op basis van deskundigheid.
ARTIKEL 10.
De Raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda definitief vast.
ARTIKEL 11.
De besluiten of adviezen worden bij volstrekte meerderheid der aanwezige leden opgenomen.
Bij staken van stemmen worden de twee standpunten in het advies opgenomen. Om geldig te
kunnen beraadslagen moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. Indien niet de helft
van de leden aanwezig is, kan de volgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, geldig
beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda staan.
ARTIKEL 12.
De secretaris op de Raad stelt de verslagen van de vergaderingen op en houdt de administratie
bij. Het College van Burgemeester en Schepenen, de leden en de plaatsvervangende leden
ontvangen een afschrift van ieder verslag.
ARTIKEL 13.
De secretaris legt aan de Raad gerichte stukken onverwijld voor aan de voorzitter. Uitgezonderd
zijn stukken waarvan hem de afhandeling is opgedragen of waarvan de afhandeling tot zijn
normale werkzaamheden behoort.
ARTIKEL 14.
De voorzitter en de secretaris zijn belast met het doorsturen van de adviezen aan het
schepencollege. Zij ondertekenen alle adviezen.
ARTIKEL 15.
De voorzitter kan namens de Raad zaken afwijzen die naar zijn oordeel niet het beleid van de
Raad betreffen.
ARTIKEL 16.
De vergaderingen zijn niet openbaar.
ARTIKEL 17.
Het mandaat van de leden neemt een einde door:
-

Persoonlijk ontslag uit de milieuraad of uit de vertegenwoordigde organisatie;

-

3 opeenvolgende, niet gemotiveerde afwezigheden.

