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STATUTEN RAAD VOOR KLIMAAT EN DUURZAAM PATRIMONIUMBEHEER 

1. Doel 

Artikel 1 
 
§1. De raad voor klimaat en duurzaam patrimoniumbeheer zal het gemeentebestuur bijstaan bij het beheer van het 
gemeentelijk patrimonium. 
 
§2. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief zal zij adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden 
betreffende het beheer van het gemeentelijk patrimonium uitgezonderd de programmering of de inhoud van de 
activiteiten die plaatsgrijpen in de culturele, sport- en/of jeugdinfrastructuur 
 
§3. Het beheersorgaan zal adviezen uitbrengen over planning en bouw van gemeentelijk patrimonium. 
 
§3. Het beheersorgaan zal adviezen uitbrengen over energiebesparende investeringen in het gemeentelijk 
patrimonium. 

2. Samenstelling 

 Algemene vergadering 

Artikel 1 
 
§4. De raad voor klimaat en duurzaam patrimoniumbeheer is samengesteld uit: 

1. Stemgerechtigde leden: 
- 7 vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad, die al dan niet een politiek mandaat 

bekleden, 
- 10 vertegenwoordigers van de gebruikers, waarvan 4 uit de cultuurverenigingen, 4 uit de 

sportverenigingen en 2 uit de jeugdverenigingen, 
2. Niet-stemgerechtigde leden: 

- uitgenodigde waarnemers, 
 

 
Elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad, heeft recht op een minimale vertegenwoordiging in de 
Raad voor Klimaat en Duurzaam Patrimoniumbeheer. Volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging 
wil dit zeggen dat elke politieke fractie in de gemeenteraad minstens I lid afvaardigt in de raad. 
 
De politieke afvaardiging wordt samengesteld volgens het proportioneel stelsel. Het aantal afgevaardigden per 
fractie wordt bekomen door het aantal per fractie behaalde zetels in de gemeenteraad te vermenigvuldigen met 
de verhoudingsfactor (: totaal aantal afgevaardigden I totaal aantal zetels in de gemeenteraad). De gehele 
getallen wijzen het aantal mandaten aan per politieke fractie. De dan nog toe te wijzen mandaten worden 
achtereenvolgens toegekend aan de fracties die bij de vermenigvuldiging de hoogste cijfers na de komma hebben 
behaald. 
 
Naast de politieke afgevaardigden en de voorzitter van de cultuurraad zullen 7 afgevaardigden van de gebruikers 
in de raad zetelen. Deze afgevaardigden worden voorgedragen en gekozen door de algemene vergadering van de 
cultuurraad. 
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Artikel 3 
§ 1. De hersamenstelling van de adviesraad wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad binnen de zes 
maanden na de installatie van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt hierbij enkel de samenstelling goed, niet de 
nominatieve ledenlijst tenzij wettelijk verplicht. Mocht de samenstelling van de raad na de start van de nieuwe 
bestuursperiode om één of andere reden worden uitgesteld, dan blijven de oude leden in functie tot de nieuwe 
samenstelling op de gemeenteraad is goedgekeurd.   
 
Artikel 4 
Alle leden zijn stemgerechtigd, behalve gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Artikel 5 
Om rechtsgeldig advies te kunnen geven, mag niet meer dan twee derde van de leden van de adviesraad van hetzelfde 
geslacht zijn. Mocht dat niet het geval zijn, kan het college van burgemeester en schepenen wel beslissen om toch 
rekening te houden met het advies. 
 
Artikel 6 
De leden van de adviesraad zijn verzekerd tijdens verplaatsingen en op activiteiten in uitvoering van hun functie als 
lid van de adviesraad.  
 
Artikel 7 
 
§ 1. Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid komt een einde door: 

1. De ontbinding of opheffing van de organisatie die hij vertegenwoordigt, 
2. De intrekking van het mandaat door de organisatie die hij vertegenwoordigt. Deze intrekking (ontslag) moet 

ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van het bestuur van de betrokken organisatie, 
3. Het ontslag van de betrokkene zelf. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden, 
4. Drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de algemene vergaderingen. De afwezigheden 

worden vastgesteld en het ontslag wordt meegedeeld aan de organisatie en de algemene vergadering en aan 
de betrokkene zelf. 

 Voorzitter en secretaris 

Artikel 1 
§ 1. De functie van voorzitter wordt vacant gesteld op de eerste vergadering.  
 
§ 2. De voorzitter wordt gekozen via een geheime stemming. De stembriefjes vermelden de namen van de kandidaten. 
Ook indien er maar één kandidaat is, wordt er geheim gestemd. Om als voorzitter verkozen te worden, moet een 
kandidaat meer dan de helft van de stemmen behalen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet 
meegerekend. - 
 
Artikel 2 
Het diensthoofd patrimonium wordt aangesteld als secretaris van de adviesraad. De secretaris heeft geen stemrecht.  
 

3. Bijeenroeping en openbaarheid 

Artikel 1 
§ 1. De algemene vergadering vergadert telkens wanneer het nodig is. 
 
§ 2. De voorzitter roept de vergadering bijeen en stelt de agenda op.  
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§ 3. De secretaris verzendt de oproeping via e-mail of per post. De bijlagen worden meegestuurd, tenzij ze te groot 
zijn om te versturen. In dat geval worden ze ter beschikking gehouden op de bevoegde dienst. 
 
 
Artikel 2 
§ 1. De agenda wordt uiterlijk acht dagen voor de vergadering ter beschikking gesteld. In spoedeisende gevallen kan 
van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 
 
§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering. 
 
Artikel 3 
Leden van de vergadering kunnen steeds punten aan de agenda toevoegen, voor deze ter beschikking wordt gesteld. 
Zij bezorgen het punt aan de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 4 
De vergaderingen zijn openbaar.  

4. Quorum 

Artikel 1 
De secretaris vermeldt de aanwezigheid van de leden in het verslag. Leden die niet (tijdig) kunnen aanwezig zijn, 
verwittigen telefonisch of via e-mail de voorzitter of de secretaris. In het andere geval wordt het lid als afwezig 
vermeld in het verslag. 
 
Artikel 2 
De vergadering kan enkel beraadslagen of beslissen als meer dan de helft van de zittinghebbende leden aanwezig is. 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, 
stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan plaatsvinden, tenzij de aanwezige leden bij volstrekte 
meerderheid beslissen om alsnog te vergaderen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de 
stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. 
 
Indien de vergadering niet kon plaats vinden wegens te lage opkomst, kan de algemene vergadering, na een tweede 
oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die 
voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 

5. Wijze van vergaderen 

Artikel 1 
§ 1. De voorzitter zit de vergaderingen voor, en opent en sluit de vergaderingen. Op de voor de vergadering 
vastgestelde dag en het uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de 
voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
Indien de voorzitter tijdelijk afwezig is, of als hij bij een punt betrokken partij is, wordt hij vervangen door ofwel de 
ondervoorzitter indien aanwezig ofwel een stemgerechtigd lid naar keuze. 
 
Artikel 2 
§ 1. De vergadering bespreekt de punten die vermeld staan op de agenda, in de vooraf bepaalde volgorde, tenzij 
anders wordt beslist. 
 
§ 2. Een punt dat niet op de agenda van de vergadering voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve 
in spoedeisende gevallen of het om een variapunt gaat. 
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6. Wijze van stemmen 

Artikel 1 
§ 1. De vergadering beslist collegiaal, tenzij de voorzitter beslist om te stemmen of een lid om de stemming vraagt. 
 
Beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte 
meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet 
meegerekend. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend (tenzij die geen stemrecht heeft, dan is het 
voorstel verworpen). 
 
Indien bij de bespreking blijkt dat de vergadering geen standpunt kan innemen omwille van uitzonderlijke redenen 
(zoals een tekort aan gegevens), zal de voorzitter een voorstel doen op basis waarvan naar een standpunt toe gewerkt 
kan worden en zal het betreffende punt opnieuw op de agenda van de volgende vergadering worden geplaatst. 
 
§ 2. Een lid dat een rechtstreeks belang heeft bij een punt, hetzij persoonlijk, hetzij via een bloed- of aanverwant tot 
in de vierde graad, hetzij als vertegenwoordiger, mag niet deelnemen aan de bespreking en de stemming van het 
punt. 

7. Verslag 

Artikel 1 
Het verslag van de vergadering wordt door de secretaris opgesteld en vermeldt: 

- De lijst van aanwezigen en de verontschuldigde leden. 
- De weergave van de eventuele toelichtingen en bespreking van het advies. 
- Wijze van het tot stand komen van het advies: door consensus, door stemming, uitstel. 
- In geval van stemming: aantal stemmen met betrekking tot de diverse standpunten. 
- Aard van het advies, dat door consensus of na stemming door de meerderheid van de leden werd 

goedgekeurd (gunstig, ongunstig, gunstig mits,……). 
- Omschrijving van de standpunten van de minderheden, indien deze er zijn, met inbegrip van het aantal 

stemmen per minderheidsstandpunt. 
 
Artikel 2 
Het verslag wordt op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Ook de gemaakte afspraken worden 
daarbij overlopen. 
 
Artikel 3 
Het verslag van een vergadering wordt ter kennis gebracht van het college van burgemeester en schepenen. Het 
verslag van de vergaderingen wordt ook ter kennis gebracht van de gemeenteraad en wordt gedurende één jaar 
bekendgemaakt op de website, met uitzondering van de privacygevoelige stukken.  

8. Adviesverlening 

Artikel 1 
§ 1. De raad voor klimaat en duurzaam patrimoniumbeheer brengt advies uit over het gemeentelijk patrimonium en 
energiebesparende investeringen in de gemeente. 
 
§ 2. Daarnaast kan het college van burgemeester en schepenen ook ad hoc adviesvragen richten aan de adviesraad. In 
dat geval bezorgt het college van burgemeester en schepenen een duidelijke vraag, vergezeld van de stukken die 
nodig zijn om advies te kunnen verlenen, aan de voorzitter van de adviesraad. 
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De adviesraad beschikt over een termijn van 60 dagen om advies uit te brengen. In spoedeisende gevallen kan het 
college van burgemeester en schepenen vragen om deze termijn in te korten. 
 
§ 3. Indien het niet wenselijk is om voor de adviesvraag de adviesraad fysiek te laten samenkomen, kan er beslist 
worden om digitaal te adviseren. In dat geval wordt de adviesvraag samen met de bijhorende stukken rondgestuurd 
naar de leden van de adviesraad, met het verzoek om opmerkingen te formuleren. Van de geformuleerde 
opmerkingen wordt nadien een verslag opgemaakt. 
 
§ 4. Indien het college van burgemeester en schepenen het advies van de adviesraad niet volgt, bezorgt zij binnen de 
30 dagen een gemotiveerde collegebeslissing aan de voorzitter van de adviesraad. 

9. Plicht tot discretie 

De leden van de commissie zijn gebonden door de plicht tot discretie. Het spreekt voor zich dat wie aanvaardt deel 
uit te maken van een adviesorgaan, de consequenties hiervan aanvaardt. Dit betekent dat men zich discreet opstelt, 
dat men oog heeft voor de regels van de bescherming van de privacy, dat hetgeen men via het orgaan waarvan men 
deel uitmaakt verneemt, vertrouwelijk is en zonder meer geen gespreksonderwerp voor andere gelegenheden dan in 
het adviesorgaan. Het houdt ook in dat men aanvaardt dat men slechts een advies verstrekt. Dat houdt in dat men 
tevens aanvaardt dat anderen beslissen, mede op basis van het advies, maar daarom niet altijd noodzakelijk volledig 
overeenkomstig het advies. 
 
 
 
 


