Statuten verkeersraad

Verkeersraad
Art.1. Doel
De verkeersraad heeft tot doel:
Advies uit te brengen over de vragen of voorstellen inzake verkeersveiligheid die
haar worden voorgelegd;
Initiatieven ter bevordering van de verkeersveiligheid en de verkeersopvoeding voor
te stellen aan het College van Burgemeester en schepenen; dit kan zowel gebeuren
op eigen initiatief of in overleg met derden.
Jaarlijks een veiligheidsverslag op te maken in overleg met de zonechef van de
lokale politie, dat voor goedkeuring aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad wordt voorgelegd
Dit verslag omvat:
- een overzicht van alle ongevallen (politie),
- een overzicht van de gerealiseerde maatregelen in het kader van de
verkeersveiligheid,
- de verslaggeving van de vergaderingen,
- een evaluatie van de genomen maatregelen.
Een coördinerende functie bij alle initiatieven ter bevordering van de
verkeersveiligheid.
Art.2. Samenstelling en vertegenwoordiging
De verkeersraad bestaat uit:
Stemgerechtigde leden:
een afgevaardigde van alle onderwijsnetten in Zottegem,
een afgevaardigde van de gezinsraad;
een afgevaardigde van de adviesraad van de senioren;
een afgevaardigde van de adviesraad van de mindervaliden;
een afgevaardigde van de middenstandsraad;
een afgevaardigde van de sportraad;
een afgevaardigde van de cultuurraad;
een afgevaardigde van de milieuraad;
een afgevaardigde van de landbouwraad;
een afgevaardigde van de jeugdraad.
Voor elke fractie zetelend in de Gemeenteraad per begonnen schijf van 5
raadsleden, 1 vertegenwoordiger die geen lokaal politiek mandaat mag uitoefenen.
De afgevaardigden van de politieke jongerenorganisaties worden beschouwd als
vertegenwoordigers van hun politieke fractie.
Niet stemgerechte leden:
het hoofd van de technische dienst en/of zijn afgevaardigde;
de secretaris - verslagschrijver - bediende aangeduid door het College van
Burgemeester en Schepenen
De Schepen van Verkeer, die van ambtswege lid is;
Voor elk lid wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.
Art.3. Deskundigen
Eén of meerdere deskundigen, ook zonechef of afgevaardigde van de lokale politie,
die vrijblijvend kunnen worden geconsulteerd en/of gehoord op uitnodiging van de
voorzitter.
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Art.4. Dagelijks bestuur
De Verkeersraad kiest uit zijn stemgerechtigde leden een dagelijks bestuur bestaand
uit een voorzitter en een ondervoorzitter.
De schepen van Verkeer behoort tot het dagelijks bestuur.
De verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter geschiedt bij geheime stemming. Is
verkozen diegene die de helft plus één van de stemmen der aanwezige leden
bekomt.
Bij gelijkheid van stemmen volgt er een tweede stemming tussen de kandidaten die
de meeste stemming behaalden.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de ondervoorzitter.
Art.5. Duur mandaat
De duur van het mandaat van het dagelijks bestuur en van de leden van de
verkeersraad is gelijklopend met ambtsperiode van de Gemeenteraad.
De leden zijn herkiesbaar.
Art.6. Einde mandaat
Aan het mandaat van de leden komt een einde:
door persoonlijk ontslag;
door het niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 3
door drie opeenvolgende onwettige absenties, hetgeen blijkt uit het verslag van de
vergaderingen;
Binnen een periode van drie maanden, nadat een einde is gekomen aan het
mandaat van een lid dient in zijn/haar vervanging te worden voorzien.
Art.7. Vergaderingen
De verkeersraad komt minstens 4 keer per jaar samen met en telkens wanneer de
voorzitter, het dagelijks bestuur of 1/3 van de leden hierom verzoeken.
De vergaderingen zin niet openbaar. De agenda vermeldt alle punten door het
dagelijks bestuur vastgesteld of door de leden van de verkeersraad schriftelijk
ingediend. De uitnodiging, vermeld plaats, datum en uur, alsmede de agenda en
wordt tenminste één week voor de vergadering verstuurd, samen met het verslag
van de vorige vergadering.
Bij ontstentenis van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de vergadering
voorgezeten door de oudste van de aanwezige leden.
De vergaderingen van de verkeersraad zijn niet openbaar.
Art.8. Agenda
De voorzitter stelt, in overleg met de Schepen van Verkeer, de agenda samen.
Elk lid van de raad kan punten op de agenda plaatsen, mits deze tenminste 14
dagen vooraf schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris te melden.
Ook kan bij het begin van elke vergadering met een gewone meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden, worden beslist dat een punt dringend op de
agenda wordt geplaatst.
Art.9. Advies
De verkeersraad brengt geldig advies uit bij gewone meerderheid van het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden.
De adviezen van de verkeersraad worden schriftelijk bezorgd aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De Gemeenteraad of het College van Burgemeester
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en Schepenen neemt ten allen tijde de definitieve beslissing, terdege rekening
houdende met de adviezen van de verkeersraad.
Indien de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen de
adviezen van de verkeersraad niet volgt, zal het college dienaangaande zijn
gemotiveerd standpunt bezorgen aan de verkeersraad.
Art.10. Werkingskosten
In de stadsbegroting wordt jaarlijks een subsidie ingeschreven voor de werking van
de verkeersraad. De verkeersraad zal jaarlijks een financieel verslag voorleggen voor
aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Art.11. Huishoudelijk reglement
Indien nodig kan een huishoudelijk reglement worden opgemaakt. De verkeersraad
keurt dit huishoudelijk reglement goed en legt het ter bekrachtigen voor aan het
College van Burgemeester en schepenen.
Art.12. Wijziging statuut
Beslissingen tot wijzigen van de statuten moeten worden genomen in aanwezigheid
van 2/3 van de stemgerechtigde leden van de verkeersraad en met een 2/3
meerderheid.
Wijzigen aan de statuten van de verkeersraad moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Gemeenteraad.
Indien het vereiste quorum voor de aanwezigheid van de stemgerechtigde leden niet
worden gehaald, wordt het agendapunt van de wijziging van de statuten verdaagd
naar een volgende vergadering. Op deze tweede vergadering kan over de wijziging
worden beslist ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. In dit geval
wordt de beslissing genomen met eenvoudige meerderheid.
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