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DOSSIER NR. 

BRON VTZ/ONTW/AV 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERELDRAAD/STEDELIJKE 
RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -GOEDKEURING HERNIEUWING 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, in bijzonder artikel 42; 

Gelet op het prioritaire actieplan Ontwikkelingssamenwerking ihkv de Beleids- en Beheerscyclus en het 
meerjarenplan van Stad Menen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 31/0 I /'97 houdende de oprichting van de Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking en de goedkeuring van de statuten; 

Overwegende dat de gemeente de taak die ze sindsdien op zich heeft genomen inzake stedelijke 
ontwikkelingssamenwerking, het best op structurele wijze kan blijven vervullen via een permanent 
adviesorgaan (zoals totnogtoe het geval was); 

Gelet op de bepalingen van artikel 14 en artikel S van de oorspronkelijke statuten dat de gemeenteraad het 
huishoudelijk reglement goedkeurt en de leden aanstelt; 

Overwegende dat het aangewezen is om statuten en huishoudelijk reglement omwille van administratieve 
vereenvoudiging te bundelen in hetzelfde document en dat er zich tegelijk een aantal wijzigingen opdringen 
(zoals naamswijziging, herformulering doelstelling en verduidelijking samenstelling); 

Gelet op het gunstig advies door de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking dd I I I 12/' 13 alsook 
door de Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking dd 04/02/' IS; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd 09/03/' IS tot verwijzing naar de 
gemeenteraad; 

I GOEDGEKEURD 

ENIG ARTIKEL 

1:8:1 EENPARIG I JA I NEEN I ONTHOUDING(EN) 

vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen eenparige 
beslissing 

De Gemeenteraad keurt de hernieuwde statuten (inclusief huishoudelijk reglement) van de 
Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking goed, als volgt: 



STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 
WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Oprichting 

Art. I 
Er wordt een Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking opgericht die fungeert 
als adviesraad naar het gemeentebestuur toe. Binnen de perken van het goedgekeurde budget heeft 
deze Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking de bevoegdheid om alle 
handelingen te stellen om de doelstellingen, opgesomd in artikel 2, te bereiken. 

Doelstelling 

Art. 2 
De Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft als doel: 

Het stadsbestuur te adviseren omtrent het stedelijk beleid voor ontwikkelingssamenwerking. 
Dit kan zowel op initiatief van de Raad gebeuren als op vraag van het stadsbestuur. Het 
stadsbestuur respecteert hierbij de autonomie van de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking en de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking gaat een constructieve samenwerking aan met het stadsbestuur. 
Het opmaken en uitvoeren van een beleidsnota gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. 
Sensibilisatie en participatie alsook respect en verdraagzaamheid zijn hierin de sleutelbegrippen. 
Maar er wordt ook aansluiting gezocht met een beleid duurzame ontwikkeling ( milieuzorg 
wereldwijd, eerlijke handel enz.) en getracht contact of samenwerking tussen lokale 
autochtonen en allochtonen te bevorderen. Ook de jaarlijkse I 1.1 1.1 I-campagne vormt een 
onderdeel van de beleidsnota. 
Ondersteunend te werken naar de ledenverenigingen toe. 
De samenwerking tussen de ledenverenigingen en individuele personen uit de gemeente die 
zich inzetten rond het Noord-Zuidthema, te stimuleren. 
Projectensteun (Zuidsubsidies) toe te kennen op basis van het (door de Gemeenteraad) 
goedgekeurde reglement. 
Sensibilisatiesubsidies (Noordsubsidies) uit te keren aan externe én lidverenigingen op basis van 
het (door de Gemeenteraad) goedgekeurde reglement. 
Noodhulp te verschaffen op basis van het (door de Gemeenteraad) goedgekeurde reglement. 

Art. 3 
De vergaderingen zijn openbaar. Alle verslagen en adviezen liggen ter inzage bij de ambtenaar die het 
secretariaat waarneemt. 

Samenstelling 

Art. 4 
De Raad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

Stemgerechtigde leden zijn: 
- 2 vertegenwoordigers per aangesloten vereniging of organisatie die zich inzet voor Noord
Zuidsamenwerking, mensenrechten of vrede via sensibiliserende activiteiten en/of door projecten 
in ontwikkelingslanden op te zetten en/of te financieren. 
- 2 vertegenwoordigers van scholen. 
- 2 vertegenwoordigers van jeugdbewegingen. 
- alle personen die zich ten individuelen titel willen inzetten voor het Noord-Zuidthema en die als 
lid van de raad door de Gemeenteraad zijn aangesteld. 



Niet-stemgerechtigde leden zijn: 
- I vertegenwoordiger per politieke fractie uit de Gemeenteraad 
- I vertegenwoordiger uit de Jeugdwelzijnsraad en de Culturele Raad 
- de schepen die Noord-Zuidsamenwerking onder zijn bevoegdheid heeft 
- de ambtenaar, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, die het secretariaat 
waarneemt. 

Alle leden worden door de Gemeenteraad aangesteld. 

Algemene werking 

Art. 5 
De Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kan personen uitnodigen om een 
welbepaalde materie toe te lichten. Deze nemen als deskundige maar zonder stemrecht deel aan de 
vergadering. 

Art. 6 
Bij het nemen van beslissingen zal men steeds streven naar een zo groot mogelijke consensus. 
Indien er gestemd wordt, gebeurt dit mondeling en hoofdelijk. Bij staking van stemmen is de stem 
van de (dienstdoende) voorzitter beslissend. De stemming over personen is steeds geheim. Bij 
staking van stemmen is deze verworpen. Een vierde van de aanwezigen kan een geheime stemming 
aanvragen. 

Art. 7 
De duur van het mandaat loopt gelijk met dat van de Gemeenteraad. De Raad wordt geheel 
vernieuwd uiterlijk zes maanden na de installatie van de Gemeenteraad. Alle mandaten zijn 
hernieuwbaar. 

Art. 8 
Het lidmaatschap wordt verloren: 

Door ontslag. Dit ontslag dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de ambtenaar of een lid 
van het Dagelijks Bestuur. 
Indien men 3x na elkaar zonder kennisgeving afwezig is. Verenigingen, scholen, raden en 
politieke fracties kunnen een aanvraag bij de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking indienen om een nieuwe vertegenwoordiger voor hun instantie af 
te vaardigen. 
Door overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

Art. 9 
De Raad kiest een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn stemgerechtigde leden. Deze leden 
vormen samen met de Schepen van Noord-Zuidsamenwerking en de door het College aangestelde 
ambtenaar het dagelijkse bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft als opdracht: 

De Raad in vergadering bijeen te roepen. 
De vergadering voor te bereiden en de agenda op te stellen. 
Te zorgen voor de uitvoering van de beslissingen. 
De sensibilisatiesubsidies voor lokale verenigingen toe te kennen op basis van het daartoe 
aangemaakte reglement, en daarbij een motivatie te geven. 

Art. 10 
Alle leden van de Raad kunnen punten op de agenda laten plaatsen. Deze agendapunten moeten 
schriftelijk en uiterlijk I 0 dagen voor de vergadering ingediend worden bij een lid van het Dagelijks 
Bestuur. 



Art. 11 
De Raad kan werkgroepen oprichten en die de bevoegdheid geven tot het uitdenken en uitvoeren 
van een initiatief. De Raad bepaalt de doelstellingen en de samenstelling alsook de duur van de 
werkgroepen. In elke werkgroep zit minstens één stemgerechtigd lid van de Raad. Alle voorstellen 
van de werkgroepen worden aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring. 

Art. 12 
Er wordt samenwerking gezocht met andere stadsdiensten en adviesraden indien dit rond bepaalde 
thema's wenselijk is (zo bv Fair Trade en duurzame ontwikkeling) . 

Art. 13 
De Raad kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezigheden. 

Art. 14 
Alle kosten voor de werking van de Raad en de werkgroepen zijn ten laste van de 
gemeentebegroting. 
De stad neemt ter dekking van de risico's 'Burgerlijke aansprakelijkheid', 'rechtsbijstand' en 
'lichamelijke ongevallen' de nodige verzekeringspolissen voor de door de gemeenteraad aangestelde 
leden. 

Huishoudelijk Reglement 

Art. IS 
Het huishoudelijk Reglement bepaalt de wijze waarop de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 
31 januari 1997, houdende de oprichting en de statuten van de Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Art. 16 
Bij verhindering van de voorzitter wordt de Wereldraad voorgezeten door de ondervoorzitter, en 
indien deze ook afwezig is, door de secretaris (ambtenaar). In het laatste geval wordt bij staking van 
stemmen de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. 

Art. 17 
§ I De Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking komt minstens 4 maal per jaar 

bijeen en telkens wanneer het uitoefenen van zijn bevoegdheden dit vereist. De Raad komt bijeen op 
uitnodiging van de voorzitter of op vraag van I /3 van de stemgerechtigde leden. 

§ 2 Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergadering voor en stelt de agenda op. 
§ 3 De uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering. De 

leden van de Raad worden minstens 8 dagen op voorhand schriftelijk uitgenodigd. Bij 
hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden. 

§ 4 Alle vergaderingen van de Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zijn 
toegankelijk voor publiek. Het publiek kan vragen stellen en opmerkingen formuleren, mits men het 
woord krijgt van de voorzitter. 

§ 5 Onderwerpen die niet op de agenda staan vermeld, worden niet noodzakelijk in behandeling 
genomen. Hiervan kan afgeweken worden indien ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden van 
oordeel is dat er dringende redenen zijn om deze aan de dagorde toe te voegen en dat voor zover 
minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. 

Art. 18 
De secretaris stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag wordt de eerstvolgende vergadering 
ter goedkeuring voorgelegd. Het verslag wordt door de secretaris aan het College van Burgemeester en 
Schepenen voorgelegd. 



Art. 19 
Leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, moeten de secretaris hiervan verwittigen tot de 
aanvang van de vergadering. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen. Het 
zonder verwittigen afwezig zijn gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen maakt automatisch een einde 
aan het lidmaatschap. Van het einde van het lidmaatschap wordt door de secretaris melding gemaakt op 
de eerstvolgende vergadering en dit wordt in het verslag opgenomen. 

Art. 20 
De Wereldraad/Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kan dit huishoudelijk reglement 
slechts wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de agenda staat. De stemming over een wijziging van 
het huishoudelijk reglement gebeurt bij 2/3 meerderheid. De wijziging moet door de gemeenteraad 
worden goedgekeurd. 

In werkingtreding en bekendmaking 

Art. 21 
Deze hernieuwde statuten (inclusief huishoudelijk reglement) van de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking treden in werking met ingang van I april 20 15. 

Art. 22 
Deze hernieuwde statuten {inclusief huishoudelijk reglement) van de Wereldraad/Stedelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet, door bekendmaking op de website en door inschrijving in het gemeentelijk register 
der bekendmakingen. 

namens de Gemeenteraad 

de secretaris 

get. E. ALGOET 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de stadssecretaris 

C. BONTE-VANRAES 


