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 MiNa-raad.
De gemeenteraad,
Gelet op het ontwerp van statuten voor de MiNa-raad, 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:
Het statuut van de Schelse MiNa-raad en het huishoudelijk reglement luidt als volgt:
“STATUTEN
Art. 1. Er wordt een gemeentelijke milieu- en natuurraad, afgekort MiNa-raad, opgericht.
De MiNa-raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis.
Art. 2. De MiNa-raad heeft tot doel:
Hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van college van burgemeester en schepenen advies
uit te brengen aan het college over alle aspecten die het gemeentelijk milieu-, natuur- en
klimaatbeleid kunnen ondersteunen.
Art. 3. Gemeentelijk milieu-, natuur- en klimaatbeleid omvat onder meer:
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 alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van
milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en
die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
 alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het
grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid
behoren.
 aspecten en initiatieven m.b.t. het klimaat.
 aspecten die betrekking hebben op afvalvermindering.
 aspecten die betrekking hebben op het waterbeleid.
 aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de gemeente.
 het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hogergenoemde aspecten.
Art. 4.
a) Bij de oprichting van de MiNa-raad worden vertegenwoordigers (plaatsvervangers) van
volgende verenigingen, instelling en organisaties tot toelating uitgenodigd:
1 vertegenwoordiger (plaatsvervanger) uit elke onderwijsinstelling
1 vertegenwoordiger (plaatsvervanger) van de LOR (lokale ondernemingsraad)
1 vertegenwoordiger (plaatsvervanger) van de landbouworganisaties
2 vertegenwoordigers (plaatsvervangers) van de jeugdorganisaties
1 vertegenwoordiger (plaatsvervanger) van de culturele raad van Ivebica woonachtig te Schelle
1 vertegenwoordiger (plaatsvervanger) uit elke vakorganisatie
1 vertegenwoordiger van de volkstuin Aerdborg.
b) 5 vertegenwoordigers (plaatsvervangers) van de milieu- en natuurverenigingen die op het
grondgebied van de gemeente een regelmatige activiteit ontwikkelen.
Worden als milieu- en natuurvereniging erkend, organisaties die minimum 10 Schelse leden
hebben, een tijdschrift uitgeven en minstens jaarlijks 3 ledenactiviteiten organiseren,
betreffende het natuur- en milieubeleid.
c) 5 geïnteresseerde burgers zonder politiek mandaat (lid van gemeenteraad, OCMW,
Bijzonder comité voor Sociale Dienst). Leden van een politieke partij die geen politiek
mandaat hebben maar kandidaat zijn geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen zich
eventueel als geïnteresseerde burger kandidaat stellen als er openstaande plaatsen zijn. Zij
dienen te adviseren in functie van het brede milieu- en klimaatbeleid op zich en niet in functie
van een politieke visie.
De personen vermeld onder art. 4a en b mogen geen lokaal politiek mandaat hebben (nl. lid
van een gemeenteraad, OCMW, Bijzonder Comité, AGB-Fluctus).
d) Indien er meer dan 5 geïnteresseerden inwoners zijn, dan zullen de leden vermeld onder art.
4 punt a. en b. bij geheime stemming een keuze tussen de geïnteresseerden maken.
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e) 2/3 van de leden moet van het andere geslacht zijn. Slechts bij onvoldoende kandidaturen
zal van deze aanbeveling afgezien worden.
f) 1 afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad, zonder stemrecht.
g) De verantwoordelijken voor leefmilieu, duurzaamheid en klimaat in het college van
burgemeester en schepenen en de gemeentelijke ambtena(ren)ar aangeduid door het college
van burgemeester en schepenen, zijn van rechtswege lid van de MiNa-raad. Zij hebben geen
stemrecht.
Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen neemt de nodige initiatieven om de raad
samen te stellen.
Art. 6. Zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt de MiNa-raad
vernieuwd. Alleszins blijft de werkende raad in dienst tot dat de nieuwe raad is samengesteld.
Art. 7.
a. De MiNa-raad kiest onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
b. Een ambtenaar, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, wordt belast
met het secretariaat van de MiNa-raad.
De secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.
Art.8. De MiNa-raad vergadert op (schriftelijke/digitale) uitnodiging van de voorzitter of de
secretaris. De raad vergadert minstens vier keer per jaar. De uitnodiging wordt 7
kalenderdagen voor de vergadering verstuurd.
Art. 9. Bij ontbinding zullen de eventuele kasgelden overgemaakt worden aan het
gemeentebestuur.
Art. 10. 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.”
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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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