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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

o Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.L2.2OL7

Verwijzi ngsdocu menten

o Het gemeenteraadsbesluit van29.Ot.2004 houdende wijziging van de statuten van de
milieuraad.

o Het voorstel tot aanpassen van de statuten van de milieuraad.
o Het overzicht met aanpassingen aan de statuten van de milieuraad ten opzichte van de huidige

statuten.
o Het advies van de milieuraad van 27.05.2019.

Verantwoording

o Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur worden de statuten van de adviesraden herbekeken

en waar nodig aangepast.



Tussenkomsten

r Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden. Er

staat "Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel

bij gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken." Anders wil daar graag aan toevoegen

"Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te

bereiken".
o Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.

o Anders wil graag de omschrijving zoals in de statuten van de GROS waarin staat dat

geïnteresseerde politiek mandatarissen kunnen lid zijn van de adviesraad zonder stemrecht.

Daarnaast vraagt Anders om adviezen niet enkelvanuit het college te vragen zoals nu gebeurt,

maar dat er wordt opgenomen dat de gemeenteraad minstens 2 keer per jaar een advies zal

vragen.

r Het Vlaams Belang stelt voor om het aantal geïnteresseerde raadsleden te beperken tot 1
iemand per fractie om er voor te zorgen dat de politiek de adviesraden niet gaat domineren.

o De SamenPlusfractie vraagt om de zitting even te schorsen.

o Na 5 minuten heropent de voorzitter de zitting.
o Het college van burgemeester en schepenen is geen voorstander van politieke inmenging en pleit

er eerder voor dat de politiek niet aanwezig is. Ze zijn ook geen voorstander van een quotum

voor het opvragen van adviezen. Ze willen dat er gestemd wordt over de voorstellen zoals ze

voorliggen met enkel de aanpassing in verband met het genderevenwicht. Er is een overleg
geweest met de adviesraden en het college wil de statuten op de raad zelf niet meer ingrijpend

gaan aanpassen.

o Het Vlaams Belang stelt vast dat de meerderheid voorstander is om geen mandatarissen toe te

laten op de adviesraden. Dan moet iedereen geschrapt worden, ook de bevoegde schepenen.

Het Vlaams Belang vindt dat de oppositie recht heeft op de informatie en toezicht mag

uitoefenen op de werking. Dat kan eventueel met een stilzwijgende neutrale observatie.

Aangezien de meerderheid toch vasthoudt aan de statuten dÍe voorliggen die in tegenspraak zijn

met het standpunt dat hier wordt verkondigd, blijkt dat de meerderheid geen achterliggende

visie heeft.
r Anders leest in artikel 4 dat de samenstelling niet langer uit een vast aantalvertegenwoordigers

gaat per categorie. Daarnaast kan de milieuraad zelf beslissen om het aantal stemgerechtigde

leden te beperken. Waar ligt de grens?

o Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit is versoepeld omdat er niet

makkelijk mensen worden gevonden, dus men is al blij als er van elke categorie iemand

gevonden wordt. ln het advies van de milieuraad wordt verwezen naar een maximum aantal van

21..

Stemmen over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 5 "Er wordt aangetoond dat

de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken".

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
LÍeselotte Van Hoecke, Evert Geldhoí Lieve Goethals, DimitriVan Vooren,

' Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)



BESLUIT

Artikell
De gemeentelijke rrrilieuraad Asserrede wordt erkend als advlesraad

Art..2
De statuten van de milieuraad, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.
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Art. 1

De milieuraad wordt door de gemeenteraad erkend als gemeentelijke adviesraad.

Art. 2

De milieuraad zal om advies worden gevraagd door dc gcmeenteraad, college van burgemeester en
schepenen of schepen van milieu over de aangelegenheden die te maken hebben met het
gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling.
Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt
dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uÍt te brengen aan de gemeenteraad of
het college van burgemeester en schepenen.

Art. 3

De milieuraad kan op eigen initiatief acties uitvoeren inzake de milieuproblematiek binnen de
goedgekeurde budgetten en na voorafgaande goedkeuring van de milieuraad.

Art.4
De milieuraad wordt als volgt samengesteld:
a)de stemgerechtigde leden van de milieuraad worden samengesteld uit vertegenwoordigers van
milieu- en natuurverenigingen, wildbeheerseenheden, socio-culturele en vormingsorganisaties,
beroepsgroepen, onderwijs en individuele kandidaten.
De milieuraad streeft ernaar dat de milieuraad evenwichtig wordt samengesteld en dat er per
categorie minstens 1 vertegenwoordiger is.

De milieuraad kan beslissen om een maxímaalaantalstemgerechtigde leden toe te laten om de
vergaderingen werkbaar te houden.

b)de niet-stemgerechtigde leden worden samengesteld uit vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur en -administratie, polders en wateringen en de politieke fracties.

Art.5
Ten hoogste twee derde van de leden van de milieuraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij gebrek
aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken. Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen
zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken.

Art. 6

Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
stemgerechtigd lid zijn van de milieuraad.

Art.7
Het lidmaatschap loopt tot een nieuwe milieuraad is samengesteld in het jaar na het einde van de
legislatuur.

Art.8
Onder de stemgerechtigde leden wordt een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris
gekozen. De voorzitter en de secretaris stellen een jaarverslag en financiële verantwoording van de
werkingskosten op.

Art. 9

De milieuraad stelt een reglement van inwendige orde samen.

Art. 10

De gemeenteraad zal in het budget een bedrag inschrijven dat bestemd wordt om de werking van de
milieuraad te ondersteunen.




