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 verkeersadviesraad.
De gemeenteraad,
Gelet op het ontwerp van statuten voor de verkeersadviesraad, afgekort VAR, 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 verkeersadviesraad, afgekort VAR, heeft zijn zetel in het gemeentehuis, Fabiolalaan 55,
2627 Schelle.
Artikel 2:
De VAR heeft tot algemeen doel alle aangelegenheden in verband met het gemeentelijk
verkeersbeleid en mobiliteit te bespreken en te adviseren. Zij kan hiertoe zelf het initiatief
nemen of hiertoe gevraagd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3:
In het bijzonder beoogt de VAR voorstellen te doen die er op gericht zijn alle weggebruikers
veilig te laten participeren aan het verkeer, de verkeersveiligheid te verhogen met aandacht
voor de diverse vervoersmodi. Deze voorstellen kunnen zowel betrekking hebben op
infrastructurele als niet-infrastructurele werken.
Artikel 4:
De VAR wordt als volgt samengesteld:
- de burgemeester of zijn afgevaardigde
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- de schepen van verkeersveiligheid/mobiliteit
- de schepen van openbare werken
- een afgevaardigde van de politiezone
- een vertegenwoordiger van elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
- een vertegenwoordiger per onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente
- een vertegenwoordiger per ouderraad gevestigd in de gemeente
- een afgevaardigde van de seniorenraad
- een afgevaardigde van de cultuurraad
- een afgevaardigde van de jeugdraad
- een afgevaardigde van de minaraad
- een afgevaardigde van de lokale ondernemingsraad
- een afgevaardigde uit de landbouwraad
- een afgevaardigde van de sportraad
- vijf geïnteresseerde burgers, zonder lokaal politiek mandaat, zijnde gemeenteraad- of OCMW
raadslid (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
verkeersbeleid op zich en niet in functie van een politieke visie of het eigen straatbelang.
De politiek afgevaardigden hebben geen stemrecht.
Artikel 5:
De diverse raden en onderwijsinstellingen duiden volledig vrij hun afgevaardigde aan. De
andere afgevaardigden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- lid zijn van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt.
- woonachtig zijn in Schelle of werken in Schelle.
Artikel 6:
Indien er meer dan 5 geïnteresseerde burgers zijn, zullen de kandidaturen worden aanvaard
bij geheime stemming, mits meerderheid van stemmen, uitgebracht door de overige leden
vermeld onder art. 4.
Artikel 7:
2/3 van de leden moeten van het andere geslacht zijn.
Artikel 8:
Ieder lid van de verkeersadviesraad beschikt over één adviserende stem, uitgezonderd de
afgevaardigden van de politieke partijen.
Artikel 9:
De burgemeester of zijn afgevaardigde zit de vergadering voor.
Artikel 10:
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt overgemaakt aan het
College van Burgemeester en Schepenen en aan de leden van de VAR. Dit verslag wordt tijdens
de eerstvolgende vergadering van de VAR ter goedkeuring voorgelegd.
De afgevaardigden van het College van Burgemeester en Schepenen zullen meedelen welk
gevolg aan de adviezen werd gegeven.
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Bij eventuele afwijzing van voorstellen zal hierover door haar telkens een motivatie gegeven
worden.
Artikel 11:
De VAR komt minstens vier maal per jaar samen. De leden worden schriftelijk opgeroepen.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda en dient minstens 1 week voor de vergadering
afgeleverd te worden. Elk voorstel, schriftelijk ingediend bij de voorzitter minstens 14 dagen
voor de vergadering, moet op de agenda geplaatst worden.
Wanneer 1/3 van de leden schriftelijk de voorzitter om een bijeenroeping van de vergadering
vragen, moet de raad binnen de 14 dagen samengeroepen worden.
Artikel 12:
Wijzigingen aan de statuten kunnen door de VAR geadviseerd worden indien de voorgestelde
wijziging tekstueel bij de agenda werd gevoegd en wanneer minstens twee derde van de leden
op de vergadering aanwezig is.
Een wijziging kan maar aanvaard worden met een 2/3 meerderheid der stemmen. Zijn 2/3 van
de leden niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan
dan bij een gewone meerderheid beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige
leden.
Wijzigingen worden pas bindend na de goedkeuring ervan door de gemeenteraad.
Artikel 13:
De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen.
Alle beslissingen, behoudens wijziging van de statuten en reglementen, worden met
eenvoudige meerderheid genomen.
Artikel 14:
Leden die drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijven zonder voorafgaandelijke
verwittiging bij de voorzitter, worden geacht ontslagnemend te zijn en worden vervangen.
Artikel 15:
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 16:
Bij ontbinding van de VAR zullen de eventuele kasgelden overgemaakt worden 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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