Huishoudelijk Reglement
ADVIESRAAD SPORT GALMAARDEN
Door de participatieve en democratische rol van de adviesraad ten volle te benutten, wil het
gemeente- en OCMW-bestuur komen tot een beleid dat interactief vorm krijgt. Dat is een beleid waar
er ruimte is voor discussie met het nodige respect voor ieders standpunt. Een open wisselwerking, een
vlotte communicatie, ruimte voor overleg en een constructieve ingesteldheid van alle betrokken
partijen en personen bij de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid zijn
hierbij noodzakelijke voorwaarden.
OPRICHTING
Art. 1 - Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor sport opgericht.
BEVOEGDHEID
Art. 2
De adviesraad sport heeft als bevoegdheid:
-

-

het lokaal beleid over het brede domein sport op een participatieve manier mee vorm geven door
voorstellen te doen en adviezen te formuleren aan de gemeenteraad of OCMW-raad, hetzij op
eigen initiatief, hetzij op verzoek van de gemeente- of OCMW-raad
inspraak van burgers binnen dit domein stimuleren
overleg tussen individuen, groepen of verenigingen organiseren

De adviesraad is een onafhankelijk orgaan.
VORMING VAN DE ADVIESRAAD
Art. 3
Het lokaal bestuur organiseert een open oproep tot deelname aan de adviesraad via al de haar ter
beschikking staande communicatiekanalen.
De gemeenteraad installeert de adviesraad.
SAMENSTELLING VAN DE ADVIESRAAD
Art. 4
Het aantal stemgerechtigde leden van de adviesraad staat de vlotte werking van de adviesraad niet in
de weg.
Art. 5
Maximaal 2/3 van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.
Art. 6
§1. Stemgerechtigde leden kunnen zijn:
- vertegenwoordigers van organisaties of verenigingen die in Galmaarden actief zijn in het domein
sport (maximaal 1 lid per vereniging)
- geïnteresseerde inwoners van de gemeente Galmaarden

Deze stemgerechtigde leden bekleden geen enkel politiek mandaat in de gemeente Galmaarden.
§2. Niet-stemgerechtigde leden die kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de adviesraad zijn:
- de schepen die bevoegd is voor het domein sport
- 1 mandataris per vertegenwoordigde gemeenteraadsfractie uit de gemeente- of OCMW-raad
- een personeelslid van het OCMW of gemeente met raadgevende stem
- externe deskundigen op uitnodiging van de adviesraad
Elk lid kan een plaatsvervanger aanduiden.
Tussentijds, en rekening houdend met de beperkingen van dit huishoudelijk reglement voor wat
betreft de man-vrouwverhouding, kan de adviesraad de gemeenteraad gemotiveerd adviseren om
nieuwe kandidaturen te aanvaarden of bijkomende oproepen tot kandidaten te organiseren. De
gemeenteraad stelt de adviesraad finaal samen.
Art. 7
Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid komt voortijdig een einde:
- door ontslag van de betrokkene zelf
- door intrekking van het mandaat door de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt
- door ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt in de adviesraad
- door overlijden van de betrokkene
- door drie opeenvolgende afwezigheden
- voor de geïnteresseerde burgers: door niet meer op het grondgebied van de gemeente
Galmaarden te wonen
- door de gemotiveerde beslissing van minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden
- door niet langer te voldoen aan de voorwaarden gekoppeld aan een stemgerechtigd lidmaatschap
Art. 8
Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode die gelijk loopt met een
gemeentelijke legislatuur. In de loop van het eerste jaar van een nieuwe legislatuur wordt de
adviesraad opnieuw formeel samengesteld door de gemeenteraad. Tot de nieuwe samenstelling van
de adviesraad blijft de oude adviesraad in functie.
DAGELIJKS BESTUUR
Art. 9
§1. De adviesraad verkiest onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter, een ondervoorzitter en
een secretaris, die samen het dagelijks bestuur van de adviesraad verzorgen.
§2. Kandidaatstelling voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden, schriftelijk
gemotiveerd, gericht aan de adviesraad. De functies worden na geheime stemming en bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde leden van de adviesraad
toegewezen.
Bij tussentijdse verkiezingen (naar aanleiding van het vrijkomen van een functie) wordt de termijn
beperkt tot de resterende tijd van het vrijgekomen mandaat.
Art. 10
Het dagelijks bestuur is onder meer belast met de voorbereiding van de vergaderingen en het opvolgen
van de genomen beslissingen.

De voorzitter verstuurt de uitnodiging schriftelijk, ten minste 7 kalenderdagen vóór de vergadering. De
uitnodiging bevat steeds de agenda en het verslag van de vorige vergadering.
Elk lid van de adviesraad heeft echter het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen.
Bijkomende agendapunten worden bezorgd aan het dagelijks bestuur van de adviesraad.
De voorzitter zit de vergaderingen voor en leidt de debatten. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt
de adviesraad voorgezeten door de ondervoorzitter. De voorzitter heeft, om de orde te handhaven,
de bevoegdheid waarnemers en publiek te verzoeken om de vergadering te verlaten.
De verslagen van de adviesraad worden opgemaakt door de secretaris en aan elk lid bezorgd.
Adviezen of voorstellen van de adviesraad worden schriftelijk meegedeeld aan het gemeente- of
OCMW-bestuur.
VERGADERFREQUENTIE
Art. 11
De adviesraad vergadert minstens 2 maal per jaar en telkens wanneer de voorzitter, het gemeente- of
OCMW-bestuur of één derde van de stemgerechtigde leden van de adviesraad de voorzitter hierom
verzoekt.
Art. 12
De vergaderingen van de adviesraad zijn voor het publiek toegankelijk. Om de openbaarheid van de
vergaderingen te waarborgen zal de adviesraad de vergaderdata publiceren in de gemeentelijke
informatiekanalen.
QUORUM
Art. 13
Alle beslissingen, met uitzondering van de wijziging van het huishoudelijk reglement en het
beëindigen, aanvaarden of weigeren van een lidmaatschap, worden genomen met een gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Elke afgevaardigde van een vereniging, of zijn plaatsvervanger, en elk individueel lid beschikt over één
stem. Bij afwezigheid van de afgevaardigde van de vereniging wordt het stemrecht automatisch
overgedragen aan de plaatsvervanger.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een wijziging van het huishoudelijk reglement dient door de adviesraad via het college van
burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd te worden.
Art. 14
Adviezen en voorstellen worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen of aan het
vast bureau.
Binnen de maand wordt schriftelijk meegedeeld welk gevolg aan de adviezen of voorstellen wordt
gegeven.

Indien de uitvoering van een advies of voorstel een gemeente- of OCMW-raadsbeslissing vereist, wordt
deze de eerstkomende gemeenteraad of OCMW-raad geagendeerd en wordt binnen de maand na
agendering door het college van burgemeester en schepenen of vast bureau schriftelijk meegedeeld
welk gevolg eraan werd gegeven. Elke beslissing naar aanleiding van een advies of voorstel wordt
schriftelijk gemotiveerd.
De verslagen kunnen bij de bevoegde dienst van gemeente of OCMW en op de gemeentelijke website
geraadpleegd worden.
WERKGROEPEN
Art. 15
De adviesraad kan steeds werkgroepen oprichten en ontbinden, bijvoorbeeld met het oog op een
sectorale werking of voor het organiseren van evenementen. Elk lid van de adviesraad kan hieraan
deelnemen. Ook andere geïnteresseerde inwoners van de gemeente en/of deskundigen kunnen lid
worden van een werkgroep. De werkgroepen brengen steeds verslag uit bij de adviesraad.
ONDERSTEUNING
Art. 16
Financieel
In het gemeentelijk budget wordt jaarlijks per adviesraad een werkingsmiddelenbudget van 750 euro
voorzien.
Dit bedrag dient aangewend te worden voor de dagdagelijkse werking van de adviesraad. Het bedrag
blijft op rekening van het gemeentebestuur en kan op gemotiveerd verzoek van de adviesraad worden
aangewend om de werking van het adviesorgaan te ondersteunen. Dit kan zijn: aankoop papierwaren,
postzegels, drukwerk, een deskundige gastspreker tijdens een vergadering en dergelijke meer.
Het organiseren van evenementen, bijvoorbeeld, behoort niet tot de werking van een adviesraad,
maar kan desgewenst ontwikkeld worden binnen een werkgroep. Initiatieven als deze dienen als
advies geformuleerd te worden en kunnen door het college van burgemeester en schepenen worden
ondersteund, doch omwille van aansprakelijkheidsredenen, financiële redenen en rechtspersoonlijke
redenen zal het gemeentebestuur steeds de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie.
Uiteraard zal in de communicatie van een dergelijk evenement de naam van de initiatief nemende
adviesraad voorop worden geplaatst.
Infrastructureel
De adviesraden kunnen gratis gebruik blijven maken van de gemeentelijke infrastructuur om er hun
vergaderingen te houden.
Verzekering
Het gemeentebestuur sluit voor de bestuursleden van de adviesraden een verzekeringspolis
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

