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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 24 september 2020 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 
Vander Meeren Luc, Burgemeester; 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Fonteyne 
Kurt, Schepenen; 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 
Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 
Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd:  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Algemeen bestuur. Participatie. Reglement adviesraden.   

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 304; 

Overwegende dat de verschillende adviesraden van de gemeente elk een eigen specifieke 
werking hebben;  

Overwegende dat het ontwerp van reglement enkele algemene principes die van toepassing 
zijn voor alle adviesraden uiteenzet;  

Gelet op het ontwerp van reglement dat aan alle raadsleden werd bezorgd;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding (on-
afhankelijk): 

Art.1. Het reglement voor de gemeentelijke adviesraden als volgt goed te keuren.   
 

Reglement adviesraden 
 
Art.1. Binnen de gemeente Wortegem-Petegem werden volgende adviesraden opgericht: 

• GAC (gemeentelijke adviesraad voor cultuur) 
• Jeugdraad 
• Sportraad 
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• Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) 
• Milieuraad 
• Lokaal Overleg Kinderopvang 
• Ouderenraad 

 
Art.2. De gemeentelijke adviesraden zijn onafhankelijke organen, los van elke politieke, ideolo-

gische, filosofische en/of godsdienstige binding die advies kunnen verlenen aan het gemeen-
tebestuur voor wat betreft hun respectievelijk beleidsdomein. Het verlenen van advies aan de 
gemeentelijke overheid kan hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek.  

Art.3. Conform artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 kan er enkel geldig 
advies worden uitgebracht als maximaal twee derde van de leden van de adviesraad van het-
zelfde geslacht zijn. 

Art.4. Conform artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 kunnen gemeen-
teraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd 
lid zijn.  

Art.5. De gemeentelijke vertegenwoordiger vanuit de administratie kan instaan voor de opmaak van 
de verslagen van de algemene vergaderingen van de adviesraad. Deze verslagen worden, na 
aktename door het college van burgemeester en schepenen, gepubliceerd op de website van 
de gemeente.  

Art.6. De werkingskosten van de algemene vergaderingen van de adviesraden worden gedragen 
door het gemeentebestuur. De gemeente stelt een vergaderlocatie ter beschikking waar de 
vergadering kunnen plaatsvinden.  

Art.7. Wijzigingen aan de statuten of huishoudelijke reglementen worden ter goedkeuring voorge-
legd aan de gemeenteraad.  

Art.8. Dit reglement doet geen afbreuk aan de domeinspecifieke regelgeving met betrekking tot de 
respectievelijke adviesraden.  

 
 

Namens de Gemeenteraad, 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Desloovere Koen. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

 
   
Buysschaert An. Desloovere Koen. 


