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UITTREKSEL Gemeenteraad
DONDERDAG 18 APRIL 2019
• aanwezig

Pieter Smits, voorzitter
Rob Mennes, burgemeester
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, 
Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Rita Jacobs, raadslid

Openbare zitting

Statuten landbouwraad.

De gemeenteraad,
Gelet op het ontwerp van statuten voor de landbouwraad opgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen;
Gezien met deze statuten kan worden ingestemd;

Beslist: Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel 
Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan 
Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Pieter Smits)

A. DOELSTELLINGEN

1. Binnen de gemeente Schelle een orgaan vormen dat inspraak heeft in het landbouwbeleid 
door het verstrekken van de nodige adviezen.
2. Aan landbouwers de mogelijkheid bieden in optimale omstandigheden hun activiteiten uit 
te oefenen.
3. Iedere landbouwer heeft het recht punten op de agenda te laten plaatsen. Hij zal deze 
schriftelijk indienen bij de voorzitter.

B. LEDEN

1. a. Elke inwoner die een landbouwactiviteit uitoefent kan deel uitmaken van de raad. Erkende 
landbouwverenigingen kunnen afgevaardigden aanduiden. Maximum 5 leden zullen 
afgevaardigd worden in de landbouwraad.
De leden zullen worden aangeduid en bij ontslag vervangen.
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b. 1 afgevaardigde van de cultuurraad.
c. 1 afgevaardigde van de MiNa-raad.
d. de schepen van landbouw.
e. een afgevaardigde van elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
2. De leden van de landbouwraad zullen elkaars ideologische, filosofische en godsdienstige 
overtuiging dulden en eerbiedigen.
Maximum 2/3 van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.
Wie een lokaal politiek mandaat heeft (nl. lid van een gemeenteraad, OCMW, Bijzonder 
Comité, AGB-Fluctus) kan geen deel uitmaken van de landbouwraad, uitgezonderd de schepen 
van landbouw.
Leden van een politieke partij die geen politiek mandaat hebben maar kandidaat waren bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen kunnen zich kandidaat stellen als er nog plaatsen vrij zijn. 
Zij dienen te adviseren in functie van de doelstellingen van de landbouwraad en niet in functie 
van hun eigen politieke visie.
3. De leden zullen de statuten eerbiedigen en zich actief inzetten voor de doelstellingen van de 
raad.
4. Alle leden verklaren zich individueel en namens hun vereniging akkoord met de principes 
van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind en van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Zij ondertekenen een dergelijke verklaring.
5. De politiek afgevaardigden en de bevoegde schepen hebben geen stemrecht. 

C. SAMENSTELLING BESTUUR

- Voorzitter: een lid gekozen uit de landbouwraad.
- Ondervoorzitter: de schepen van landbouw als afgevaardigde van het college van 
burgemeester en schepenen.
- Secretaris:een lid gekozen uit de landbouwraad.
- Leden: de overige leden uit het bestuur.

D. VERGADERINGEN

1. De landbouwraad zal vergaderen bij noodwendigheid in het gemeentehuis te Schelle of 
wanneer de voorzitter, het lokaal bestuur of één derde van de leden hierom verzoekt.

2. In geval van dringendheid kan de landbouwraad worden bijeengeroepen voor een 
buitengewone vergadering door de voorzitter of door 1/3 van de leden van de raad.
3. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld.
4. De landbouwraad kan op haar vergaderingen specialisten in bepaalde materies vragen om 
toelichtingen te verschaffen.
5. De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. Alle beslissingen-
behoudens wijziging van statuten en reglementen-worden met eenvoudige meerderheid 
genomen. Een voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen wordt aangenomen 
wanneer men een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden bekomt en de gemeenteraad 
beslist over de aanpassing van de statuten.
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E. MAATREGELEN

De leden van de landbouwraad kunnen geschorst worden: 
a) na meer dan 3 maal afwezig te zijn geweest op de vergaderingen, zonder aanvaardbare 
reden of verontschuldiging.
b) indien zij de statuten niet eerbiedigen.
c) indien zij weigeren of nalaten zich op actieve wijze in te zetten voor het bereiken van de 
doelstellingen van de landbouwraad.

F. WIJZIGINGEN

De statuten kunnen worden aangepast en gewijzigd door de gemeenteraad, na overleg tussen 
beide raden.

G. ONTBINDING

Bij ontbinding zullen de eventuele kasgelden worden overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Namens de gemeenteraad
(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Pieter Smits
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester


