Onderwerp: Statuten van de sport - jeugd -en cultuurraad
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 23 MEI 2019
Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Pierrette Putzeys, Peter Bollen en Frank
Vroonen, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Niels
Jaenen, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Igor Philtjens,
Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Marina Boussu, Ingrid
Jacobs en Kris Franssens, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;
De gemeenteraad
Gelet op artikel 304 van het decreet lokaal bestuur, dat bepaalt dat de
organisatie van adviesraden en overlegstructuren door de gemeenten wordt
geregeld;
Gelet op artikel 304 paragraaf 3 van het decreet lokaal bestuur, dat bepaalt
dat gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en
schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van de raden en
overlegstructuren;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende Cultuurpact, artikel 6 ;
Gelet op de deontologische code voor raadsleden die bepaalt dat het
voorzitterschap van een adviesraad, stuurgroep of een raad van bestuur die
opgericht werd in de schoot van de gemeenteraad niet verenigbaar is met de
functie van raadslid;
Overwegende dat de gemeente Alken beschikt over een erkende sport- ,
jeugd - en cultuurraad;
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeenteraad de statuten van deze
adviesraden bepaalt;
Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad van 25 maart 2019;
Gelet op het gunstig advies van de sportraad van 12 maart 2019;
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van 15 april 2019 ;
Besluit.
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad heft de bestaande statuten van de culturele raden
op.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de statuten van de sport-, jeugd- en
cultuurraad als volgt goed:
Hoofdstuk 1: Erkenning
Artikel 1:
De volgende raden worden erkend als gemeentelijke adviesorganen in
uitvoering van het decreet lokaal bestuur artikel 304 paragraaf 3:

Gemeentelijke cultuurraad

Gemeentelijke sportraad

Gemeentelijke jeugdraad
Hoofdstuk 1: Doelstellingen

Artikel 2:
Het gemeentebestuur zal de raden betrekken bij de voorbereiding en de
uitvoering van het gemeentelijk beleid voor sport, jeugd en cultuur.


De gemeentelijke cultuurraad.

De gemeentelijke cultuurraad zal om advies gevraagd worden over alle
aangelegenheden die vallen onder de culturele materies bedoeld in artikel 4,
1e tot en met 10e van de bijzondere wet van 08 augustus 1980, met
uitzondering van de materies lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven
en jeugdbeleid.
Daarnaast heeft de gemeentelijke cultuurraad het recht om op eigen initiatief
over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het
geding zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.


De gemeentelijke sportraad.

De gemeentelijke sportraad zal om advies gevraagd worden over alle
aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke sportbeleid, de
lichamelijke opvoeding, de recreatie en het openluchtleven.
Daarnaast heeft de gemeentelijke sportraad het recht om op eigen initiatief
over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er sport belangen in het geding
zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.


De gemeentelijke jeugdraad.

De gemeentelijke jeugdraad zal om advies gevraagd worden over alle
aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk jeugdbeleid.
Daarnaast heeft de gemeentelijke jeugdraad het recht om op eigen initiatief
over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er jeugd belangen in het geding
zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Artikel 3:
De erkende adviesraden hebben als opdracht :

Het verzamelen van informatie en documentatie over het culturele
leven in het algemeen en de sectoren cultuur, jeugd en sport in het bijzonder;

Het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en
samenwerking tussen de betrokken culturele, jeugd en sportorganisaties;

Het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw
van het gemeentelijk beleid in de betrokken beleidsdomeinen;

Het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking - en
inzonderheid van groepen in achterstandssituaties – aan het cultureel werken
en de jeugd- en sport voorzieningen.;

Het stimuleren of het zelf organiseren van op de behoefte afgestemde
initiatieven in de culturele, jeugd- en sportsector;



Het mede beheer van de gemeentelijke culturele accommodaties.

Hoofdstuk 2: Koepelvergadering vrije tijd
Artikel 4:
De gemeenteraad richt een koepelvergadering vrije tijd op die minstens 1
maal per jaar samenkomt.
Deze raad is samengesteld als volgt :

Stemgerechtigde leden :
Alle erkende gemeentelijke adviesraden jeugd, sport en cultuur en de
beheerraden bib en GCA kunnen minstens één en max. 3
vertegenwoordigers afvaardigen.

Niet stemgerechtigde leden :
De door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar
die het secretariaat van de koepelvergadering vrije tijd waarneemt, wordt als
waarnemer uitgenodigd.
De schepen van sport, jeugd en cultuur, de sport- cultuur- en jeugdfunctionaris
de coördinator dienst vrije tijd en de bibliothecaris kunnen als waarnemer
uitgenodigd worden.
Artikel 5:
De koepelvergadering vrije tijd heeft tot doel :

Het overleg mogelijk te maken tussen de adviesraden onderling;

Afspraken te maken over informatie-uitwisseling en adviesverlening;

Gezamenlijke inspraakprocedures en/of adviesverlening af te spreken;

Het gemeentebestuur te adviseren inzake prioriteiten in het globale
cultuur, sport en jeugd beleid;

Overleg te plegen over gezamenlijke initiatieven.
Hoofdstuk 3: Werking van de raden
Artikel 6:
Om de adviesfunctie van de erkende adviesraden mogelijk te maken, zal het
gemeentebestuur aan de adviesraden de te behandelen punten bezorgen
voor de materies waarover de betrokken raad adviesbevoegdheid heeft.
Artikel 7:
Wanneer het gemeentebestuur de adviesraad om advies vraagt, zal hij de
voorzitter van de adviesraad de nodige informatie bezorgen. Tevens hebben
de leden van de adviesraad het recht om inzage te nemen in alle documenten
en dossiers die betrekking hebben op de adviesvraag, tenzij er wettelijke
bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de algemeen
directeur.
Artikel 8:

Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen,
kan hij steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en
schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen, tenzij er wettelijke
bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de
adviesraad zullen binnen de 30 dagen beantwoord worden door de gevraagde
informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen
de informatieverstrekking mede te delen.
Artikel 9:
De adviesraad zal de adviezen die uitgebracht worden, steeds schriftelijk
bezorgen aan het gemeentebestuur en dit binnen een termijn van 30 dagen
volgend op de vergadering van de adviesraad.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende
dossier.
Artikel 10:
Wanneer het gemeentebestuur het niet eens is met de motieven en/of het
standpunt van de adviesraad, zal het gemeentebestuur voor de volgende
vergadering van de adviesraad een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het
advies bezorgen aan de voorzitter van de betrokken adviesraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het
gemeentebestuur voor de volgende vergadering van de adviesraad, een
antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder
moet volgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord aan de
adviesraad zal bezorgd worden.
Artikel 11:
Het gemeentebestuur zal de erkende adviesraden ondersteunen door :

In het gemeentelijk meerjarenplan jaarlijks een budget voor de
financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending van
het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen.

Administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke
diensten te voorzien.

Een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de
vergaderingen van de adviesraad en het waarnemen van de
secretariaatswerkzaamheden.
Artikel 12:
De erkende adviesraden ressorteren onder het gemeentebestuur. Ter
dekking van de risico’s ‘burgerlijke aansprakelijkheid’, ‘rechtsbijstand’ en
‘lichamelijke ongevallen’, zal het gemeentebestuur de nodige
verzekeringspolissen afsluiten voor de leden (dagelijks bestuur) van de
erkende adviesraden.
Hoofdstuk 4: Samenstelling en werking erkende adviesraden

Artikel 13:
De erkende adviesraden zullen elk apart een huishoudelijk reglement over
hun samenstelling en werking voorleggen aan de gemeenteraad.
Artikel 14:
Het huishoudelijk reglement van de adviesraden zal minimaal de volgende
elementen bevatten :

Regels over de aanduiding van de stemgerechtigde en de niet
stemgerechtigde leden van de adviesraad;

Regels over het verkrijgen en het vervallen van het lidmaatschap;

Regels over de samenstelling van het dagelijks bestuur;

Regels voor de organisatie en de interne werking van de adviesraad;
Artikel 15:
Aan deze statuten voor de gemeentelijke adviesraden voor jeugd, sport en
cultuur kunnen maar wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht worden,
na voorafgaandelijke besprekingen met de betrokken adviesraden, die tevens
moeten gevraagd worden om een schriftelijk advies uit te brengen.
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