
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 

GEMEENTERAAD

22 FEBRUARI 2021

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin 
Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique 
Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber 
Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley 
Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Peter Vanderstuyf, Tweede schepen
Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden

Afwezig: /

Adviesraden. Huishoudelijk reglement adviesraad toerisme.

Aanleiding
Het oprichten van een adviesraad toerisme.

Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 13°.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 22 februari 2021 betreffende "Adviesraden. 
Algemeen reglement houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke 
seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele raad, sportraad en adviesraad 
toerisme".

Feiten, context en argumentatie
Het algemeen reglement op de gemeentelijke adviesraden stelt in artikel 1 dat de 
gemeenteraad beslist, door bekrachtiging van de respectievelijke huishoudelijke 
reglementen, voor welk beleidsterrein en/of doelgroep een adviesraad wordt opgericht, 
zo er geen wettelijke verplichting terzake zou bestaan.
In de schoot van de private vzw VVV Brakel zijn vaststellingen gemaakt van onduidelijke 
financiële verrichtingen in de vorige legislatu(u)r(en).
Dit werd ook onder de aandacht van politie en justitie gebracht. Het vernieuwde bestuur 
van de VZW heeft hieromtrent ook een advocaat aangesteld.
Het overgrote deel van de inkomsten van de VZW bestaat uit een jaarlijkse subsidie door 
de gemeente.
Het ter beschikking stellen van deze financiële middelen ontsnapt hierbij aan de nodige 
democratische rapportering aan en controle door bijvoorbeeld de Gemeenteraad. Dit is 
bijvoorbeeld wel het geval voor de bestaande adviesraden, die jaarlijks een jaarverslag 
neerleggen.
Het college is van oordeel dat de meeste van de huidige activiteiten van de VZW via een 
gemeentelijke adviesraad kunnen georganiseerd worden en stelt bijgevolg voor het 
ontwerp van huishoudelijk reglement goed te keuren.



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: Het huishoudelijk reglement betreffende de adviesraad toerisme, zoals 
opgenomen in artikel 2, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:

Huishoudelijk reglement van de adviesraad Toerisme
Titel 1: Grondslag
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de 
gemeentelijke adviesraad toerisme door het organiseren van de algemene 
vergadering en de eventueel opgerichte werkgroepen, conform het algemeen 
reglement van de adviesraden.
Titel 2: Engagementsverklaring
Artikel 2
Alle stemgerechtigde leden (algemene vergadering) en bestuursleden wordt 
uitdrukkelijk gevraagd akkoord te gaan met volgende engagementsverklaring:
1° Akkoord gaan met de doelstellingen zoals beschreven in het algemeen reglement 
van adviesraden en dit huishoudelijk reglement en actief willen meewerken aan de 
realisering ervan.
2° De algemene vergadering bijwonen. Indien dit onmogelijk is, wordt het lid van de 
algemene vergadering uitdrukkelijk verzocht zich te verontschuldigen.
3° Zich informeren over het beleid binnen het domein van de adviesraad door 
lectuur, bijscholing, vorming en contacten met betrokkenen bij het beleid
4° De ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ onderschrijven
5° Spreekrecht en stemrecht in de Algemene Vergadering
6° Inzagerecht, recht op uitleg en recht op afschrift overeenkomstig de wettelijke en 
decretale bepalingen
7° Gebruik maken van het budget van de adviesraad voor het volgen van 
studiedagen en vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van 
de adviesraad indien hiertoe in de schoot van de algemene vergadering een 
reglement is goedgekeurd.
8° De adviesraad toerisme behandelt alle lokale kwesties rond toerisme.
Titel 3: Algemene Vergadering
Artikel 3: Samenstelling
§1 De algemene vergadering is samengesteld uit:
1° stemgerechtigde leden met een bijzondere interesse in lokaal toeristisch beleid
§2 Het aantal leden dat kan toetreden tot de algemene vergadering is niet limitatief.
Artikel 4: Vernieuwing van de algemene vergadering
§1 Met het oog op een algemene vernieuwing van de algemene vergadering naar 
aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad start de uittredende algemene 
vergadering ten laatste in de loop van de maand oktober in het jaar van de lokale 
verkiezingen de procedure. Elke oproep tot kandidaatstelling bevat minstens:
1° de uiterste indiendatum van kandidaturen
2° de elementen waaruit de kandidaatstelling dient te bestaan (naam, adres,)
3° de keuze voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie (Voorzitter, 
Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester)
4° de keuze hoe men de briefwisseling in de toekomst wenst te ontvangen (op 
papier of elektronisch)
5° de datum, uur en plaats van de installatievergadering.
§2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt ook gevraagd de oproep 
op te nemen in het eerstkomend gemeentelijk informatiemagazine.
§3 Na het afsluiten van de periode tot kandidaatstelling, onderzoekt de uittredende 
algemene vergadering de ontvangen kandidaturen en stelt hiervan een schriftelijk 
verslag op ten behoeve van de eerstvolgende algemene vergadering (=de 
installatievergadering). De ontvangen kandidaturen worden o.a. onderzocht 
overeenkomstig art. 7 van het algemeen reglement betreffende de gemeentelijke 
adviesraden en de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.



§4 Op de installatievergadering die wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter 
wordt overgegaan tot de installatie van de nieuwe algemene vergadering. De 
installatievergadering spreekt zich uit over de geldigheid van de ontvangen 
kandidaturen.
Artikel 5: Beraadslagen
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet de meerderheid der stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn op de algemene vergadering. De algemene vergadering kan echter, als 
hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal stemgerechtigde leden 
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 
geldige wijze beraadslagen of beslissen over onderwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen.
Titel 4: Bestuursfuncties
Artikel 6: Verkiezing
Bestuursfuncties binnen de algemene vergadering zijn: voorzitter, één 
ondervoorzitter, één secretaris en één penningmeester. De bestuursfuncties worden 
verkozen door de algemene vergadering op de installatievergadering.
Artikel 7: Vergaderritme.
Het algemene vergadering vergadert minstens tweemaandelijks; met uitzondering 
van de maanden juli en augustus.
Titel 5: Toezicht
Dit huishoudelijk reglement zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het 
Gemeentebestuur

Artikel 3:
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 15 maart 2021.
Overgangsbepaling
Het college krijgt opdracht, gelet op het feit dat dit een nieuwe adviesraad betreft 
waarvoor geen uittredend bestuur kan instaan voor de organisatie van de verkiezingen, 
tot het organiseren van de samenstelling van de adviesraad.
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