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 mondiale raad.
De gemeenteraad,
Gelet op het ontwerp van statuten voor de mondiale 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:
De statuten van de Mondiale Raad Schelle worden vastgesteld als volgt:
DOELSTELLINGEN EN TAKENPAKKET:

Artikel 1
De mondiale raad is een door de gemeente opgerichte en erkende adviesraad. De doelstelling
van deze adviesraad is de Schellenaren bewust te maken van de groeiende kloof tussen arm
en rijk in de wereld. Een tweede doelstelling bestaat erin om ook daadwerkelijk deze kloof
mee te helpen verkleinen en om een grotere rechtvaardigheid tot stand te brengen. Een derde
doelstelling bestaat erin aandacht te besteden aan een zo duurzaam mogelijk beleid, eerlijke
handel en duurzame lokale voeding promoten. Derde wereld zijn alle ontwikkelingslanden, de
Vierde wereld omvat armoede van bewoners van de 1ste en de 2de wereld. Een duurzaam
beleid heeft een generatie- en grens overstijgende dimensie. De mondiale raad bevordert de
duurzaamheidsgedachte.
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Artikel 2
Het concrete takenpakket van de mondiale raad behelst de volgende onderdelen:
- De mondiale raad adviseert de gemeente over thema’s van uiteenlopende aard die
betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking en/of Vierde Wereldproblematiek. Dit
advies kan op eigen initiatief of op initiatief van het gemeentebestuur worden verleend.
- De mondiale raad stimuleert de activiteiten van de lokale Derde en/of Vierde Wereld.
- De mondiale raad onderneemt de nodige acties ter sensibilisering van de inwoners van
Schelle. De inwoners van Schelle worden op de hoogte gehouden van de werking en de
projecten van de mondiale raad. Hiermee streeft de mondiale raad er naar om een zo groot
mogelijk draagvlak onder de bevolking te creëren.
- De mondiale raad ijvert mee voor financiële ondersteuning aan acties en projecten die
betrekking hebben op de Derde en/of Vierde Wereld.
SAMENSTELLING:
Artikel 3
De mondiale raad bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Onder de stemgerechtigde leden wordt verstaan:
a. de vertegenwoordigers van erkende Derde en/of Vierde Wereldverenigingen die actief zijn
in Schelle. Per vereniging mag men 2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangers aanduiden.
b. elke geïnteresseerde burger van Schelle heeft het recht om toe te treden tot de mondiale
raad. Deze worden aanvaard door de leden vermeld onder a. Indien er meer dan 5
geïnteresseerde burgers zijn, dan zullen de mensen vermeld onder a. de 5 geïnteresseerde
mensen bij geheime stemming aanduiden.
Personen aangeduid onder art. 3 b. mogen geen lokaal politiek mandaat uitoefenen (nl. lid van
een gemeenteraad, OCMW, Bijzonder Comité, AGB-Fluctus). 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 concrete
takenpakket en de doelstellingen van adviesraad op zich en niet in functie van een politieke
visie en/of het eigen belang.
2/3 van de leden moeten van het andere geslacht zijn.
Onder de niet-stemgerechtigde leden wordt verstaan:
a. De bevoegde schepen van Noord-Zuid Samenwerking of de door hem/haar aangeduide
plaatsvervanger.
b. Elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Deze mogen elk één
afgevaardigde en een plaatsvervanger aanduiden.
Artikel 4
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De mondiale raad duidt voor een periode van 6 jaar een voorzitter en een secretaris aan. De
voorzitter wordt gekozen door de stemgerechtigde leden die in artikel 4 staan beschreven.
Hij/zij wordt geacht een volstrekte neutraliteit aan de dag te leggen om de basisdoelstellingen
van de mondiale raad zo goed als mogelijk te realiseren. De voorzitter leidt de vergaderingen
van de mondiale raad.
Artikel 5
De stemgerechtigde leden worden aangeduid voor een periode van 6 jaar. De nietstemgerechtigde afgevaardigden worden aangeduid voor een periode van zes jaar.
Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt automatisch bij het niet-naleven van de statuten. Leden die drie
opeenvolgende vergaderingen afwezig blijven zonder voorafgaandelijke verwittiging bij de
voorzitter, worden geacht ontslagnemend te zijn en worden vervangen.
Artikel 7
De mondiale raad kan te allen tijde waarnemers/deskundigen op haar vergaderingen
uitnodigen.
Artikel 8
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.
WERKING:
Artikel 9
Ten laatste 7 dagen voor de geplande vergaderdatum worden de uitnodigingen verstuurd door
de secretaris, met vermelding van dag, uur, plaats en inhoud van de vergadering via
oproepingsbrief of via e-mail. Elk lid heeft het recht om bijkomende punten op de agenda te
zetten.
Artikel 10
Bij het nemen van haar beslissingen streeft de mondiale raad consensus na tussen alle leden.
Is dit niet mogelijk, dan oefenen de leden, hun stemrecht uit en wordt een voorstel geacht te
zijn aangenomen bij een gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 11
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 wordt ter
bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over de aanpassing
van de statuten.
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ONTBINDING
Bij ontbinding worden de kasgelden 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
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Rob Mennes
burgemeester

Pagina 4 van 4

