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 lokale ondernemingsraad.
De gemeenteraad,
Gelet op het ontwerp van statuten voor de lokale ondernemingsraad, afgekort LOR, 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)
Artikel 1:
Voor de gemeente Schelle wordt een adviesraad voor de lokale ondernemer (LOR), opgericht
ter ondersteuning van de lokale economie met respect voor de autonomie van de leden en
heeft zijn zetel in het gemeentehuis, Fabioalaan 55, 2627 Schelle.
Artikel 2:
De LOR brengt advies uit aan het college van burgemeester en schepenen en dit op eigen
initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3:
De LOR kan van het gemeentebestuur opdrachten aanvaarden die in de lijn liggen van de
professionele belangen van de middenstand.
Artikel 4:
Samenstelling van de LOR:
a) Stemgerechtigden:

Uittreksel gemeenteraad

Pagina 1 van 4

- de onder artikel 1 vermelde personen die zich op schriftelijke wijze kandidaat hebben gesteld
aan het college van burgemeester en schepenen en die in de gemeente hun beroepsbezigheid
hebben.
- 5 geïnteresseerde burgers zonder politiek mandaat, zijnde gemeenteraad- of OCMW raadslid
(lid van gemeenteraad, OCMW, Bijzonder Comité Sociale Dienst, AGB-Fluctus). Leden van een
politieke partij die geen politiek mandaat hebben maar kandidaat waren bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen kunnen zich als geïnteresseerde burger kandidaat stellen als er
nog openstaande plaatsen zijn. Zij dienen te adviseren in functie van het lokale
ondernemingsbeleid en niet in functie van hun politieke visie.
b) Niet-stemgerechtigden:
- de schepen van lokale economie.
- één vertegenwoordiger per politieke partij, die in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, aan
te duiden door de gemeenteraad.
c) 2/3 van de leden moet van het andere geslacht zijn.
Artikel 5:
De politiek afgevaardigden worden door de desbetreffende partij voorgedragen en door de
gemeenteraad aangesteld.
Artikel 6:
De vergadering van de LOR kiest uit haar stemgerechtigde leden minimum 3 en maximum 5
leden die het dagelijks bestuur zullen vormen.
Deze bestuursleden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen.
Het dagelijks bestuur wordt aangevuld door de schepen van lokale economie.
Artikel 7:
De leden van het dagelijks bestuur verdelen onderling de volgende taken:
- voorzitter
- ondervoorzitter
- secretaris.
Artikel 8:
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De vergaderingen zullen
minstens 2 maal per jaar plaatshebben. De uitnodiging tot de vergadering zal de agenda
vermelden alsook het verslag van de vorige vergadering en tenminste 8 dagen voor de
vergadering aan de leden worden toegezonden. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Artikel 9:
De voorzitter is verplicht een vergadering te beleggen wanneer 1/3 van de leden hierop
verzoekt.
De aanvragers moeten de punten schriftelijk opgeven die zij op de agenda willen plaatsen.
Deze vergadering moet plaats hebben binnen de 15 dagen na voorlegging van het verzoek.
Artikel 10:
Er kan alleen geldig beraadslaagd worden over punten die op de agenda staan en de
middenstand aanbelangen.
In spoedeisende gevallen kunnen door de voorzitter of door vijf aanwezige leden, punten aan
de agenda worden toegevoegd.
Artikel 11:
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Het voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen worden genomen bij 2/3
meerderheid der stemmen van de aanwezige leden. De gemeenteraad beslist over de
aanpassing van de statuten.
Artikel 12:
De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. Alle beslissingen,
behoudens wijziging der statuten en reglementen, worden met eenvoudige meerderheid
genomen.
Artikel 13:
De adviezen en/of voorstellen van de LOR zullen in het verslag van de desbetreffende
vergadering worden opgenomen en verzonden worden aan het
college van burgemeester en schepenen. Deze adviezen zullen gemotiveerd worden.
Artikel 14:
Een dagelijks bestuur, samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en de
schepen van lokale economie, is bevoegd om het dagelijks beleid van de LOR te leiden. Het
stelt de agenda van de vergaderingen op en is, indien nodig, gelast met de voorbereiding
ervan.
Artikel 15:
Aan het mandaat van de leden van de LOR wordt een einde gesteld:
- door persoonlijk ontslag.
- door opheffing van de beroepsbezigheden.
- door drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de LOR.
- bij de vernieuwing van de gemeenteraad nadat de nieuwe raad is samengesteld.
Artikel 16:
De vervanging van de leden van de LOR wordt geregeld volgens de procedure voorzien in
artikel 4 en artikel 5.
Artikel 17:
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.
Artikel 18:
Bij ontbinding van de LOR zullen de eventuele kasgelden worden overgemaakt aan het
gemeentebestuur.
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Namens de gemeenteraad
(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Pieter Smits
voorzitter
Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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Rob Mennes
burgemeester
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