Milieudienst – 01.07.2013
Statuten gemeentelijke adviesraad voor landbouw Alken
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 27 JUNI 2013
Aanwezig : Igor Philtjens,voorzitter;Marc Penxten, burgemeester;
Vanvinckenroye Filip, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita
Reekmans, Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van de Sande, raadsleden; Giesen
Pascal, secretaris
Verontschuldigd : Andrea Achten, Herbert Debout, raadsleden;
De gemeenteraad
Gelet op artikel 43, §2, 14° en artikel 200, § 1 uit het gemeentedecreet
waarbij de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en
overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze
het gemeentebestuur te adviseren;
Gelet op artikel 200, § 2 uit het gemeentedecreet inzake de
genderregeling waarbij ten hoogste twee derde van de leden van de raden en
overlegstructuren van hetzelfde geslacht zijn;
Gelet op artikel 200, § 4 uit het gemeentedecreet 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 artikel 33 van de goedgekeurde 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 het besluit van 28 april 2000 waarbij de gemeente Alken
overging tot de oprichting van de gemeentelijke landbouwadviesraad (LABORA);
Gelet op het GUNSTIG advies van de gemeentelijke adviesraad voor
landbouw Alken d.d. 12 juni 2013.
Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit.
Artikel 1 Het besluit van 28 april 2000 waarbij de gemeente Alken overging tot de
oprichting van de gemeentelijke landbouwadviesraad (LABORA) wordt per 1 juli
2013
opgeheven en vervangen door hierna volgende oprichtingsbesluit van de nieuwe
gemeentelijke adviesraad voor landbouw Alken ‘LABORA’.
Artikel 2 – Oprichting en zetel
In de gemeente Alken wordt een gemeentelijke adviesraad voor landbouw Alken,
hierna LABORA genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake
landbouwaangelegenheden.
De zetel van de LABORA is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Alken.
Artikel 3 – Doelstelling
De LABORA is een adviserend orgaan dat als een door de gemeenteraad erkend
woordvoerder van de landbouwbelangen optreedt.
De LABORA kan beraadslagen over alles wat op gemeentelijk vlak, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de landbouw aanbelangt.
De LABORA maakt de resultaten van zijn werkzaamheden alsmede de motivatie van
zijn adviezen voor verder gevolg over aan het college van burgemeester en
schepenen.

Milieudienst – 01.07.2013

De LABORA kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het
college van burgemeester en schepenen adviezen verstrekken over de problemen
die de landbouw plaatselijk aanbelangen.
De LABORA onderzoekt op welke wijze doelgerichte initiatieven kunnen genomen,
aangemoedigd of uitgebreid worden. De raad kan evenwel ook zelf
gemeenschappelijke activiteiten plannen en organiseren.
Artikel 4 – Samenstelling
Iedereen die om het even welke landbouwactiviteit uitoefent in de gemeente Alken
en aldaar gevestigd is kan deel uitmaken van de LABORA.
De LABORA bestaat uit stemgerechtigde leden, niet stemgerechtigde leden en
waarnemers. Alle leden van de landbouwraad kunnen een plaatsvervanger
aanduiden binnen hun eigen geleding/sector/afdeling.
§1 Stemgerechtigde leden
•
Vertegenwoordigers
fruittelers en tuinbouwers.
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§2 Niet-stemgerechtigde leden
Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies. Deze personen
kunnen geenszins drukken op het formuleren van een advies. De onafhankelijke
werking van de LABORA mag hierdoor niet in het gedrang komen.
•
Schepen(en);
•
Gemeentelijke ambtenaren;
•
Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad aangewezen
personen;
•
deskundigen tijdelijk toegevoegd in het kader van bepaalde taken en
opdrachten.
•
erkende landbouwverenigingen
§3 Voorzitter
De voorzitter van de LABORA moet een landbouwactiviteit uitoefenen in de
gemeente Alken (lees: moet landbouwer zijn) en wordt gekozen door 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 LABORA.
Artikel 5 – Duur van het mandaat
Het lidmaatschap van de LABORA loopt gelijk met de duur van het mandaat van de
leden van de gemeenteraad.
Het mandaat van een lid van de landbouwraad kan na verloop van deze termijn
vernieuwd worden. Het mandaat van een ontslagnemend of te vervangen lid wordt
voleind door zijn plaatsvervanger of opvolger. De landbouwraad kan ten allen tijde
effectieve leden bij opnemen.
Artikel 6 - Ontslagen
Leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, dienen de secretaris of
voorzitter hiervan vooraf te verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd
in het verslag opgenomen.
Het zonder verwittiging afwezig zijn gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen
maakt automatisch een einde aan het lidmaatschap. Van het einde van het
lidmaatschap wordt dan door de secretaris melding gemaakt op de eerstvolgende
vergadering. Er zal dan om de aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger
verzocht worden.
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Vrijwillige ontslagen worden schriftelijk door betrokkene meegedeeld aan de
voorzitter.
Artikel 7 - Vertegenwoordiging in andere gemeentelijke adviesraden
De landbouwraad zal één vertegenwoordiger afvaardigen in volgende gemeentelijke
adviesraden:
•
Gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu alken (GALA)
•
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Alken(GECORO)
•
Alkense Raad voor Centrummanagement en Ondernemen (ARCO)
•
Gemeentelijke adviesraad voor Mobiliteit en Verkeer
Artikel 8 - Raadsvergaderingen
De LABORA komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter.
De voorzitter en secretaris bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda
samen.
Minstens 8 dagen op voorhand worden alle leden van de LABORA uitgenodigd. Bij
hoogdringendheid kan, op voorstel van de voorzitter, deze termijn ingekort worden.
Deze uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de
vergadering.
De leden kunnen aan deze agendapunten iets laten toevoegen mits schriftelijke
mededeling ervan aan de voorzitter en/of secretaris, uiterlijk 2 dagen voor de
vergadering.
De landbouwraad kan beslissen dat een welbepaalde volgende vergadering
toegankelijk zal zijn voor het publiek.
Artikel 9 – Adviezen
Het gemeentebestuur engageert zich om de landbouwraad om advies te vragen
over alle aangelegenheden (ruimtelijke ordening, natuurbehoud, milieu, mobiliteit,
…) wanneer landbouwactiviteiten hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed
worden.
De door de LABORA uitgebrachte adviezen worden aan het schepencollege
overgemaakt en ter inzage gehouden voor de leden van de gemeenteraad. Deze
uitgebrachte adviezen dienen verplicht deel uit te maken van de dossiers, welke
aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
De schepen van landbouw brengt de LABORA in de eerstvolgende vergadering op
de hoogte van het gevolg dat het schepencollege of gemeenteraad gaf aan het door
de landbouwraad uitgebrachte advies. Indien het advies maar gedeeltelijk of
helemaal niet werd gevolgd, dient dit gemotiveerd te worden naar de landbouwraad
toe.
De leden hebben inzagerecht in de documenten en dossiers die betrekking hebben
op het te adviseren dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.
Artikel 10 - Openbaarheid van de werkzaamheden van de landbouwraad
De verslagen en de adviezen van de LABORA zullen ter inzage gelegd worden van
het publiek uiterlijk twee weken na het bijeenkomen van de LABORA.
Artikel 11 - Stemmingen
Om geldig te vergaderen moeten minstens 4 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Elk stemgerechtigd lid heeft 1 stem.
Indien geen eensgezindheid kan worden bereikt, gebeurt de stemming bij gewone
meerderheid.
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Artikel 12 - Verslag
De secretaris stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag wordt, behoudens
onvoorziene omstandigheden, binnen de 10 kalenderdagen aan de leden van de
LABORA verstuurd.
Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de
landbouwraad voorgelegd. Het goedgekeurde verslag wordt ter inzage gelegd van
de leden van het schepencollege en van de gemeenteraad.
Artikel 13 - Wijziging statuten
Over de wijziging van de statuten kan men geldig beraadslagen en stemmen indien
dit in de uitnodiging tot de vergadering is vermeld.
Wijzigingen aan de statuten vereisen een twee derde meerderheid, zowel voor wat
betreft het aantal aanwezigen van de stemgerechtigde leden als wat het aantal
uitgebrachte stemmen betreft.
Indien de vereiste aanwezigheid niet bereikt is, kan de voorzitter een nieuwe
vergadering bijeenroepen met dezelfde dagorde. Deze vergadering kan geldig
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. De stemming vereist echter een
tweederde meerderheid.
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Artikel 14 – Secretariaat
De milieuambtenaar wordt belast met het secretariaat van de LABORA.
secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.
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Artikel 15 – Ondersteuning van de landbouwraad
De gemeente stimuleert de werking van de LABORA door voldoende financiële
ondersteuning te verlenen.
Artikel 16 – Reglement van inwendige orde
De LABORA kan voor de goede gang van zaken een huishoudelijk reglement
opstellen dat de interne werking van de LABORA en de niet in de statuten voorziene
procedures en taken regelt.
Dit reglement zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Namens de gemeenteraad
De secretaris
(get.) Giesen Pascal

De voorzitter
(get.) Igor Philtjens

Voor eensluidend afschrift
De secretaris

De burgemeester

