Onderwerp: Statuten gemeentelijke adviesraad KliMa-raad
(Klimaat- en Milieu Adviesraad) Alken 2019
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 van het decreet Lokaal Bestuur inzake de genderregeling
waarbij ten hoogste twee derde van de leden van de raden en
overlegstructuren van hetzelfde geslacht zijn;
Gelet op artikel 304 paragraaf 3 uit het decreet Lokaal Bestuur, dat bepaalt
dat gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en
schepenen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden en
overlegstructuren kunnen zijn;
Gelet op de deontologische code voor de raadsleden, die bepaalt dat het
voorzitterschap van een adviesraad, een stuurgroep of een raad van bestuur
die opgericht werd in de schoot van de gemeenteraad niet verenigbaar is met
de functie van raadslid;
Gelet op de besluiten van 27 juni 2013, waarbij de statuten voor de
gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu te Alken, GALA, werden
goedgekeurd.
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de
Vlaamse overheid ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’;
Gelet op het GUNSTIG advies van de gemeentelijke adviesraad voor Klimaat
en Milieu Alken d.d. 6 maart 2019 wat betreft de aanpassing van de statuten.
Besluit.
eenparig
Statuten KliMa-raad (Klimaat- en Milieu Adviesraad Alken)
Artikel 1 - De gemeenteraad heft de bestaande statuten van de GALA op.
Artikel 2 - De gemeenteraad keurt de statuten van de KliMa-raad als volgt
goed:

Artikel 3 - De gemeenteraad van Alken beslist om een KliMa-raad op te
richten
In de gemeente Alken wordt een gemeentelijke adviesraad voor Klimaat,
milieu en duurzaamheid, hierna KliMa-raad genoemd, opgericht en erkend als
adviesorgaan inzake milieu- en natuur- en klimaat-aangelegenheden.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de
KliMa-raad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het
gemeentelijk klimaat-, milieu- en natuurbeleid.
Artikel 4 - Zetel
De zetel van de KliMa-raad is gevestigd in het gemeentehuis van de
gemeente Alken.
Artikel 5 - Doelstelling
De KliMa-raad heeft volgende doelstellingen:
 De KliMa-raad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van
de natuur, het landschap, het klimaat, duurzaamheid en het milieu in
de gemeente;
 De KliMa-raad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als
op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren
over het gemeentelijke klimaat-, milieu- en natuurbeleid;
 De KliMa-raad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de
bevolking inzake klimaat-, milieu- en natuuraangelegenheden en kan
in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven
ontplooien;
 De KliMa-raad wordt om advies gevraagd bij het opstellen van het
klimaatplan en het klimaatadaptatieplan, beleidsprogramma's en
beleidsplannen.
Artikel 6 - Samenstelling
De KliMa-raad bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde
leden.
§1 Stemgerechtigde leden
1. Vertegenwoordigers die effectief lid zijn (of hun plaatsvervangers) van een
vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het
grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling heeft voor
de klimaat-, milieu- en natuurproblematiek.
Volgende organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af:
 milieu- en natuurverenigingen;
 erkende wildbeheereenheden;
 onderwijsinstellingen;
 sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties;



beroepsgroepen en –organisaties.

2. Geïnteresseerde inwoners met enige interesse inzake milieu, natuur,
klimaat en duurzaamheid.
§2 Niet-stemgerechtigde leden/waarnemers
Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies. Deze
personen kunnen geenszins drukken op het formuleren van een advies. De
onafhankelijke werking van de KliMa-raad mag hierdoor niet in het gedrang
komen.






Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging die niet als
stemgerechtigd in de KliMa-raad vertegenwoordigd is;
Schepen(en);
Gemeentelijke ambtenaren;
Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad
aangewezen personen.
De KliMa-raad kan beslissen om, in functie van het te behandelen
onderwerp, een beroep te doen op externe deskundigen.

Artikel 7 - Voorzitter
De voorzitter van de KliMa-raad wordt gekozen door en uit de
stemgerechtigde leden. Noch de burgemeester, noch de schepen, noch een
vertegenwoordiger van een politieke fractie, noch een ambtenaar werkzaam
op gemeentelijk niveau kan voorzitter worden van de KliMa-raad.
Mannen en vrouwen zijn voor ten minste één derde vertegenwoordigd
binnen het aantal stemgerechtigde leden;
Artikel 8 - Toetreding
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de KliMa-raad conform de in
artikel 6 bedoelde samenstelling, alsook gebeurlijke wijzigingen hiervan.
Artikel 9 - Duur van het mandaat
Het lidmaatschap van de KliMa-raad loopt gelijk met de duur van het mandaat
van de leden van de gemeenteraad. Bij verval van dit mandaat blijft de
bevoegdheid van de leden van de Klima-raad geldig tot het moment dat de
nieuwe gemeenteraad de lidmaatschappen van de KliMa-raad voor het
volgende mandaat heeft bevestigd. De gemeenteraad dient de samenstelling
te bevestigen binnen de eerste zes maanden van de nieuwe legislatuur.
Nieuwe leden kunnen toetreden na vaststelling door de gemeenteraad.

Artikel 10 - Secretariaat

Een ambtenaar van de gemeente, bij voorkeur de omgevingsambtenaar,
wordt belast met het secretariaat van de KliMa-raad en zal worden aangeduid
als secretaris. De secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 11 - Ondersteuning van de KliMa-raad
De gemeente stimuleert de werking van de KliMa-raad door voldoende
financiële ondersteuning te verlenen. De gemeente voorziet, in de mate van
het mogelijke en indien wenselijk, in vorming voor de KliMa-raadsleden.
Artikel 12 - Reglement van inwendige orde
De KliMa-raad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van
de KliMa-raad en de niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt.
Dit reglement zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2019.
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