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KADER 

 

Artikel 1 
Het wettelijk kader voor dit reglement ligt fundamenteel vast in artikel 200 van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

TOEPASSINGSGEBIED 

 

Artikel 2 
Dit reglement van inwendig bestuur is van toepassing op adviesraden. Dit zijn de 
gestructureerde en erkende inspraak- en adviesorganen voor bepaalde beleidsmateries 
en met het oog op participatie van doelgroepen bij de voorbereiding en de uitvoering van 
het beleid;  
 
De adviesraden zijn vergaderingen van personen die, ongeacht hun leeftijd, de opdracht 
hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren over het 
beleid.  
 
Enkel de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden.  
 
Zowel de adviesraden die een gemeentelijke basis hebben als zij die een 
wettelijke/decretale basis hebben, vallen onder de toepassing van dit reglement. De 
toepassing van dit reglement doet geen afbreuk aan de regeling die bij wet/decreet, 
wetskrachtig besluit, Koninklijk Besluit/Besluit van de Vlaamse Regering of Ministerieel  
 
Besluit voor een adviesraad werd bepaald. 
Gemeentelijke adviesraden worden om advies gevraagd of geven op eigen initiatief 
advies. Daarnaast kunnen zij ook advies geven aan het OCMW of door het OCMW om 
advies gevraagd worden. 
 

(HER)OPRICHTING, REPRESENTATIVITEIT, SAMENSTELLING EN TAKEN 

Artikel 3 
Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur stelt de gemeenteraad in zijn besluit tot 
(her)oprichting van een (nieuwe) adviesraad de voorwaarden vast voor de 
representativiteit en regelt de samenstelling naargelang van hun taken, de werkwijze en 
de procedure, door verwijzing naar de modaliteiten in dit reglement. Ook worden bij die 
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gelegenheid de gevallen bepaald waarin het college van burgemeester en schepenen 
advies kan of moet vragen. Het oprichtingsbesluit bevat ook de doelstelling en opdracht 
van elke adviesraad. 
 
De adviesraden worden samengesteld uit Oosterzeelse inwoners, verenigingen die een 
Oosterzeelse lokale afdeling hebben of bedrijven die een vestiging in Oosterzele hebben. 
Ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde adviesraden is van hetzelfd e 
geslacht (genderprincipe). Zoniet kan de adviesraad niet op rechtsgeldige wijze advies 
uitbrengen. Elke wijziging van de samenstelling wordt expliciet vermeld in het verslag 
waardoor het college van burgemeester en schepenen schriftelijk op de hoogte geb racht 
wordt. 
 
De door de gemeenteraad aangestelde afgevaardigden van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke partijen, gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen (en in sommige gevallen de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn) kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van adviesraden. Zij zijn 
politiek waarnemer en nemen niet deel aan adviesvorming of inhoudelijke discussies.  
 
Bevoegde schepenen kunnen bij dossiers desgewenst duiding geven over de visie van het 
college van burgemeester en schepenen. Bij de organisatie van de projecten wordt er 
aandacht gevraagd voor de duurzaamheid, de toegankelijkheid en diversiteit van het 
project en het gebruik van fairtrade producten wordt aangemoedigd. 
 
Elke gemeentelijke adviesraad heeft maximaal een lopende rekening. De adviesraad 
bezorgt deze rekeninggegevens schriftelijk aan het college van burgemeester en 
schepenen. Wanneer een adviesraad roerende of onroerende goederen verwerft, zijn die 
steeds eigendom van de Gemeente. 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 4 
Aan het begin van een nieuwe legislatuur erkent de gemeenteraad de bestaande 
adviesstructuren opnieuw formeel. Indien er eerder een huishoudelijk reglement werd 
goedgekeurd; wordt dit ook opnieuw formeel goedgekeurd. De (her)oprichting van een 
(nieuwe) adviesraad gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat binnen het jaar na 
de oprichting een huishoudelijk reglement wordt opgemaakt en aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring wordt voorgelegd. 
 
Bij de aanvang van elke legislatuur wordt het huishoudelijk reglement geëvalueerd door 
de adviesraad in samenspraak met de bevoegde schepen en zo nodig geactualiseerd. De 
adviesraad bezorgt de evaluatie aan het college van burgemeester en schepenen.  
 

Artikel 5 
Het huishoudelijk reglement bestaat minstens (niet limitatieve opsomming) uit:  
 
1. Doelstellingen: de reden waarvoor de adviesraad wordt opgericht in het algemeen en 
datgene waarnaar men streeft in het bijzonder;  
2. Samenstelling: gesloten vergadering, lidmaatschap (met stemrecht of zonder 
stemrecht), al dan niet coöptatie van deskundigen/experten, waarnemerschap 
gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen,  
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3. Organen: het huishoudelijk reglement bevat een opsomming van de verschillende 
organen binnen de adviesraad met hun verantwoordelijkheden en 
beslissingsbevoegdheid binnen deze structuur (d.i. altijd een algemene vergadering die 
de besluiten voor de adviesraad neemt en eventueel een dagelijks bestuur of 
werkgroepen die belast zijn met de voorbereiding en de uitvoering van deze besluiten). 
De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen door en uit de algemene 
vergadering. De algemene vergadering bestaat minstens uit de leden van het dagelijks 
bestuur en een derde;  
4. Functiescheiding: binnen de adviesraad moeten minstens een aantal onderscheiden 
rollen worden opgenomen:  

• een voorzitter die de vergaderingen van de verschillende organen voorzit en de 
adviesraad vertegenwoordigt. Daarnaast is de voorzitter ook verantwoordelijk 
voor de formulering van het advies;  
• een penningmeester die instaat voor de financiële verrichtingen;  
• en eventueel een secretaris belast met het maken van praktische afspraken en 
secretariaatstaken; 
 

Deze drie functies worden verkozen door en uit de leden van de adviesraad en kunnen 
niet waargenomen worden door een ambtenaar van de Gemeente Oosterzele. 
Voor elke adviesraad is er een contactpersoon/verslaggever binnen de gemeentelijke 
administratie (gemeente of OCMW) die instaat voor de opmaak van de agenda en het 
verslag, de publicatie ervan op de gemeentelijke website en het opvolgen van de 
gemeentelijke procedures betreffende adviesraden. 
Deze contactpersoon neemt geen trekkersrol op bij het organiseren van activiteiten door 
de adviesraad. Wanneer een activiteit door het college van burgemeester en schepenen 
gedelegeerd wordt naar een adviesraad, kan aan de contactpersoon wel een groter 
takenpakket binnen de organisatie toegekend worden na goedkeuring door het college 
van burgemeester en schepenen.  
De contactpersoon/verslaggever woont enkel de algemene vergadering van de adviesraad 
bij. De contactpersoon/verslaggever is niet aanwezig bij de vergadering van het dagelijks 
bestuur of van werkgroepen uitgezonderd in de gevallen waarbij hij de opdracht zou 
krijgen van het college van burgemeester en schepenen. 
 

ADVIESPROCEDURE 

 

Artikel 6 
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. De adviesvraag 
omvat volgende gegevens: 

• een duidelijke omschrijving van de vraag;  
• opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de Gemeente 
moet rekening houden;  
• een vermelding met de adviesraad onderhandelde uiterste datum van inlevering 
van het advies. 
 

Artikel 7 
De adviesraad bezorgt de adviezen schriftelijk aan het college van burgemeester en 
schepenen. Dit advies maakt steeds deel uit van het dossier.  
 
Elk advies omvat volgende gegevens:  

• een standpuntbepaling of herformulering;  
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• een omstandige motivering van het advies;  
• eventuele afwijkende meningen of minderheidsstandpunten;  
• het stemresultaat (aantal stemmen voor, tegen en onthouding) over het gegeven 
advies 
 

Artikel 8 
Indien het gemeentebestuur tegen het afgesproken tijdstip geen legitiem advies heeft 
ontvangen, wordt het advies geacht positief te zijn. 
 

ONDERSTEUNENDE MIDDELEN 

 

Artikel 9 
De adviesraden krijgen middelen ter beschikking voor de vervulling van de 
adviesopdracht. Meer bepaald worden onderstaande personele, financiële en logistieke 
middelen ter beschikking gesteld.  

1. Binnen het gemeentebestuur wordt op ambtelijk vlak een ondersteunend 
personeelslid (contactpersoon/verslaggever) aangeduid. Dit gebeurt op basis van 
een functiebeschrijving.. Dit personeelslid kan geen stemgerechtigd lid zijn. 
Evenmin kan een personeelslid bestuursfuncties waarnemen. Met 
procesbegeleidende/ondersteunende taken worden in hoofdzaak taken bedoeld als 
schakel tussen de adviesraad en het gemeentebestuur. (zie artikel 5, 4e lid)  
 
2. In het kader van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk, wordt door het 
bestuur een vrijwilligersverzekering, waaronder de leden en medewerkers van 
adviesraden vallen, afgesloten bij een erkende verzekeringsinstelling.  
 
Voor de verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 
geldt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de verschillende erkende 
gemeentelijke adviesraden wordt gewaarborgd in het kader van deze verzekering 
en dit voor zowel hun overlegvergaderingen als hun eigen diverse manifestaties. 
De vrijwillige medewerkers die rechtstreeks werken onder leiding, gezag en 
toezicht van deze erkende adviesraden in het kader van de activiteiten die 
georganiseerd worden door deze erkende adviesraden genieten ook van de 
waarborgen van deze polis. De bestuursleden van de erkende adviesraden 
genieten, wanneer zij optreden vanuit hun mandaat als advies- of stemgerechtigd 
lid, ook van de dekking van deze verzekering.  
 
Voor de verzekering van de lichamelijke ongevallen van de bestuursleden en de 
vrijwilligers geldt dat de bestuursleden van erkende adviesorganen zijn verzekerd 
(zowel adviesgerechtigde leden als hun plaatsvervangers) voor de waarborgen 
opgenomen in de polis. De vrijwilligers die zijn aangesteld door de Gemeente of 
een erkende adviesraad zijn voor hun lichamelijke ongevallen verzekerd onder een 
afzonderlijke polis. 
3. Jaarlijks voorziet het college van burgemeester en schepenen een 
werkingstoelage van maximaal 750 euro voor de adviesraden in het budget. Deze 
werkingstoelage kan gebruikt worden ter financiering van de interne activiteiten. 
De werkingstoelage van het lopende werkjaar wordt uiterlijk op 31 maart 
uitbetaald na: 

 • schriftelijke aanvraag uiterlijk op 15 september van het jaar vooraf en  
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• het voorleggen van de rekening van het voorbije werkingsjaar dat afsluit 
op 31 december en dit voor 31 januari van het daaropvolgende jaar.  

Na een controle van bovengenoemde documenten door het college van 
burgemeester en schepenen wordt de werkingstoelage door de financieel 
beheerder indien nodig aangevuld tot maximaal 750 euro. De aanvraag voor deze 
toelage gebeurt via het voorziene aanvraagformulier.  
 
Met de werkingstoelage dekt de adviesraad de kosten voor de organisatie van de 
vergaderingen bv. eventuele huur vergaderzalen, kopies, drankjes, … voor de leden 
van de eigen adviesraad. 
 Bv. Werkings- en projecttoelagen voor het werkingsjaar 2015 worden uiterlijk 
aangevraagd op 15 september 2014. Het voorleggen van de jaarrekening gebeurt zo 
snel mogelijk in 2015.  
 
4. Jaarlijks voorziet het college van burgemeester en schepenen een bedrag voor de 
projecttoelage(n) van de adviesraden en projecten die op vraag van het college van 
burgemeester en schepenen door de adviesraden worden opgevolgd. Deze 
projecttoelage wordt gebruikt ter financiering van activiteiten die de reguliere 
advieswerking overstijgen. 
 
De globale projecttoelage wordt uiterlijk op 15 september van het jaar dat het 
werkingsjaar vooraf gaat schriftelijk aangevraagd aan het college van 
burgemeester en schepenen door de adviesraad. Bij deze aanvraag voegt de 
adviesraad een projectbegroting toe. De adviesraad kan pas verbintenissen 
aangaan voor een project na een goedkeuring van de projectbegroting nadat de 
gemeenteraad het budget heeft vastgesteld.  
 
Adviesraden die in de loop van het werkingsjaar onvoorziene projecten hebben of 
voorstellen krijgen, dienen een bijkomende aanvraag in bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Uiterlijk op 31 maart zullen de adviesraden hun goedgekeurde werkings- en 
projecttoelage ontvangen voor het lopende jaar.  
De projecten worden verantwoord aan de hand van de jaarrekening (cf. supra).  
 
In dezelfde maand als de goedkeuring van het gemeentelijk budget op de 
gemeenteraad ontvangt de adviesraad een antwoord/bevestiging in verband met 
de aangevraagde projecttoelage van de begeleidend ambtenaar.  
 
Op alle affiches en flyers wordt expliciet vermeld “met de steun van het 
gemeentebestuur Oosterzele” samen met het logo van de Gemeente. Verenigingen 
die het logo niet gebruiken, geven hiermee te kennen niet langer gebruik te willen 
maken van de gemeentelijke subsidies. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.  
 
Samenwerking over de verschillende adviesraden heen wordt aangemoedigd en 
vormt een positief element in de beoordeling van de aanvraag van de 
projecttoelage.  
 
5. De gemeenteraad keurt een subsidiereglement goed die de modaliteiten vastlegt 
voor de verdeling van de subsidies aan:  
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• erkende verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad  
• individuele projecten  

Aan de adviesraden wordt gevraagd een advies te formuleren over de verdeling 
van de subsidies conform het subsidiereglement. De subsidies worden door de 
financieel beheerder rechtstreeks aan de erkende vereniging of de organisator van 
een project gestort.  
 
6. Het college van burgemeester en schepenen is belast met het toezicht  op de 
besteding van de toelagen, daarom kan de adviesraad steeds gecontroleerd 
worden. 
 

VERSLAGGEVING, ADVIEZEN EN ANDERE BRIEFWISSELING 

 

Artikel 10 
De advies- en overlegstructuren bezorgen hun einddocumenten zoals verslagen, 
jaarverslagen en adviezen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
Deze documenten worden ter kennisgeving geagendeerd op een eerstvolgende zitting van 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
 De contactpersoon/verslaggever staat in voor het publiceren van het verslag van de 
adviesraad op de gemeentelijke website. Dit gebeurt onmiddellijk na kennisname van het 
verslag door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Wanneer de adviesraad een advies bezorgt aan het college van burgemeester en 
schepenen zal de betrokken dienst (de dienst waartoe het 
procesbegeleidend/ondersteunend personeelslid behoort) er in samenspraak met de 
bevoegde schepen voor zorgen dat, in principe binnen de maand, een ontwerp van 
standpunt voorbereid is voor het college van burgemeester en schepenen.  
 
Indien het college van burgemeester en schepenen, geheel of gedeeltelijk, afwijkt van een 
advies van een adviesraad, wordt binnen de drie maand deze gemotiveerde beslissing 
schriftelijk meegedeeld aan de adviesraad. 


