STAD NINOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING
VAN 30 SEPTEMBER 2OIO

Aanwezig:
Michel CASTEUR, burgemeester-voorzitter;
Freddy VAN EECKHOUT, Marc NACHTERGAELE, mevr. Mariette DE SMET, mevr. Tania DE JONGE,
Rudy CORIJN, Henri EVENEPOEL, mevr. Veerle COSYNS, schepenen;

Antoine CALLEBAUT, mevr. Georgette DE KEGEL, V/illy DE GROOTE, mew. Jannick VIOLON, Marc
TORREKENS, Guy D'HAESELEER, Ivan VONCK, Vy'erner SOMERS, mew. Greta DE TROYER, mevr.
Veerle VANDERPOORTEN, Dtuk SOUFFRIAU, Octaaf VAN ONGEVAL, Dirk VAN OPDENBOSCH, mevr.
Rita HELLINCKX, mew. Rita BOCKSTAEL, mevr. Corinne VANBELLE, Hans VAN DER hAEGEN, mevr.
Katie COPPENS, Luc PRAET, Wouter VANDE WINKEL, Pascal SCHIETECAT, mevr. Arlette DIERICKX,
Dirk VANDERPOORTEN, gemeenteraadsleden;

Arnold BLOCKERIJE, Secretaris.

7.

WELZIJNSRAAD NINOVE - STATUTEN - WIJZIGING.

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid titel VI, hoofdstuk

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21

juni 2001

II;

houdende wijziging van de statuten van de stedelijke

adviesraad voor welzijnsbeleid Ninove;
Overwegende dat de huidige structuur met vijf commissies, een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en
thematische werkgroepen tot een versnippering van de actoren in het welzijnslandschap leidt i.p.v. tot een
efficiënte bundeling van krachten;

Overwegende dat duidelijk tot uiting komt dat deze structuur zeer log is en als ingewikkeld overkomt
nochtans in welzijn geihteresseerde en werkzame verenigingen en burgers;

bij

de

Overwegende dat tot op heden zich dan ook weinig of geen verenigingen en individuele geihteresseerde burgers

en deskundigen hebben aangemeld om in de voornoemde commissies
doelstellingen van de adviesraad te realiseren;

te gaaî

zetelen en daadwerkelijk de

Overwegende dat de praktijk dus leert dat een aantal wijzigingen aan de statuten, voornoemd, dienen te worden
aangebracht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De hiernavolgende statuten van de stedelijke adviesraad voor welzijnsbeleid Ninove, in de
"'Welzijnsraad Ninove" genoemd, worden goedgekeurd als volgt:

toekomst

gl.

één afgevaardigde per erkende vereniging;

$2. individueel geihteresseerde burgers enlof deskundigen;

De afgevaardigden van de erkende verenigingen die door deze worden aangeduid moeten voldoen aan

de

volgende voorwaarden:
- minimum 18 jaar oud zijn;
- actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging waardoor ze worden aangeduid;
- zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen

tur. l0
Maken als niet-stemgerechtigd lid deel uit van de algemene vergadering:
$1. de schepenen die deelgebieden van het sociaal beleid onder hun bevoegdheden hebben;
$2. de vertegenwoordiger van de ocmw-raad:
$3. de ambtenaren van de gemeentelijke sociale dienst.

Art. I I

Zowel voor de stemgerechtigde leden als voor de niet stemgerechtigde leden wordt een plaatsvervanger
aangeduid. De effectieve leden kunnen zich ingeval van afwezigheid laten vertegenwoordigen door hun
plaatsvervanger.
De effectieve leden worden automatisch vervangen door hun plaatsvervanger indien ze geen deel meer uitmaken
van de Welzijnsraad Ninove. In dit laatste geval wordt binnen de drie maanden in de vervanging van een nieuwe
plaatsvervanger voorzien.

1'rt,12
Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfrle geslacht. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een
evenwicht wat leeftijd en geografische afkomst uit de diverse deelgemeenten betreft.

Art.

13

De stemgerechtigde leden zoals bedoeld in

$

I

en $2 van art. 9 mogen geen politiek mandaat vervullen.

Art.14
De stemgerechtigde leden moeten het grondgebied van Ninove bewonen of er daadwerkelijk welzijnswerk
venichten, met uitzondering van de deskundigen.

Aft.

15

[artikel 120 gemeentewet werd opgeheven]

Art.

16

Het mandaat is geldig tot I mei volgend op het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Aan het mandaat van de leden komt voortijdig een einde:

- door overlijden;
- door persoonlijk ontslag;
- door het intrekken van hun opdracht;
- door drie opeenvolgende niet gemotiveerde afuezigheden, hetgeen blijkt uit het verslag van de vergaderingen;
- door het niet meer voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 13 en 14 van deze statuten.
Het mandaat wordt niet bezoldigd.
B. HET DAGELIJKS BESTUUR

Art.

17

L Het dagelijks bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum l5 leden.
$2. Elk stemgerechtigd lid van de algemene vergadering kan kandideren voor het dagelijks besfuur.
De algemene vergadering kiest uit haar midden, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid,
$

de

bestuursleden.

Onder de verkozen bestuursleden kiest het dagelijks bestuur onmiddellijk daama, in afzondering, bij geheime
stemming en bij gewone meerderheid, achtereenvolgens de voorzitter, de ondervoorzitler en de secretaris.
$3. De schepenen die deelgebieden van het sociaal beleid onder hun bevoegdheden hebben, maken automatisch
deel uit van het dagelijks bestuur.

Art.24
De concrete uitwerking van de in art.23 geformuleerde tegemoetkomingen zullen gebeuren door het college van
burgemeester en schepenen, dat tevens de dienst(en) zal aanwijzen belast met de uitvoering.
7. Huishoudelijk reglement

Art.25
De werking van de Welzijnsraad Ninove wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.
8. Zetel

/^rt,26
Het secretariaat van de Welzijnsraad Ninove is gevestigd in het stadhuis te Ninove

ArL27
Het correspondentieadres van de Welzijnsraad Ninove is:
Welzijnsraad Ninove
p/a Sociale Dienst
Centrumlaan 100
9400 Ninove
9. Wijzigine statuten

Art.28

$1 De huidige statuten kunnen worden gewijzigd door de gemeenteraad op initiatief van het stadsbestuur en na
advies van de Welzijnsraad Ninove.

$2. De huidige statuten kunnen worden gewijzigd door de gemeenteraad op initiatief van de Welzijnsraad
Ninove, mits een tweederde meerderheid van de aanwezige leden van de algemene vergadering van de
Welzijnsraad Ninove.
10. Ontbinding van de welzijnsraad

De V/elzijnsraad Ninove kan te allen tijde door de gemeenteraad bij gemotiveerde beslissing worden ontbonden.

Gedaan in zitting, datum als ten hoofde,

De secretaris,

De burgemeester,
get. M. CASTEUR

get. A. BLOCKERIJE

Voor eensluidend afschrift,
Ninove,

De

ambtenaar

\À, ¡4.

S,

Bureauchef.

