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Adviesraden. Huishoudelijk reglement milieuraad.
Aanleiding
De milieuraad beschikt momenteel over 4 reglementen:
 Algemeen reglement betreffende de adviesraden;
 Huishoudelijk reglement;
 Afsprakennota;
 Statuten.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Om enige uniformiteit te creëren onder alle adviesraden is het wenselijk om de
afsprakennota en statuten in te trekken en het huidige huishoudelijk reglement af te
stemmen op het algemeen regelement betreffende de adviesraden.
Op die manier komen we tot de situatie:
 Algemeen reglement betreffende de adviesraden;
 Huishoudelijk reglement.
De milieuraad bracht op 3 maart 2021 gunstig advies uit omtrent deze wijziging.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Titel 1: Grondslag
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke
milieuraad Brakel door het organiseren van de algemene vergadering en de eventueel
opgerichte werkgroepen, conform het algemeen reglement van de adviesraden
De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.
1) De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het
landschap en de natuur in de gemeente.

2) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van
de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en
natuurbeleid.
3) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking
inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op
niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.
Titel 2: Engagementsverklaring
Artikel 2
Alle stemgerechtigde leden 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 milieuraad behandelt alle milieu- en natuuraangelegenheden op lokaal vlak. De
milieuraad bevordert ook de samenwerking tussen de milieu- en natuurverenigingen en
kan zelf activiteiten organiseren.
Titel 3: Algemene Vergadering
Artikel 3: Samenstelling
De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden.
De stemgerechtigde leden van de milieuraad kiezen een voorzitter, een ondervoorzitter
en een secretaris.
§1.
Stemgerechtigde leden
1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie
waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar
werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek
Volgende organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af:
6 personen uit milieu- en natuurverenigingen
2 uit jachtverenigingen
2 uit onderwijsinstellingen
2 uit sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
4 uit beroepsgroepen en –organisaties
2) Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur (4
personen)
§2.
Niet-stemgerechtigde leden
1) 3 vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging die niet als
stemgerechtigd in de milieuraad vertegenwoordigd is;
2) Eén lid per in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie;
3) 1 afgevaardigde van de Lokale Politie.
De stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden kunnen bij inschrijvingen ook een
plaatsvervanger opgeven. Deze plaatsvervanger kan de vergaderingen maar bijwonen bij
afwezigheid van het effectief lid.
§3. Alle stemgerechtigde leden voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:
1° minimum 16 jaar zijn;
2° Geen deel uitmaken van een provincieraad of het Vlaamse Parlement of de Kamer van
Volksvertegenwoordigers of de Senaat.

§4. Ieder kandidaat-lid van de algemene vergadering kan slechts door één vereniging
worden voorgedragen.
§5 Het aantal verenigingen dat kan toetreden tot de adviesraad 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 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 voor verenigingen dient te bestaan (naam
vereniging, naam kandidaat, adres kandidaat, functie van de kandidaat in de vereniging
en de keuze om als stemgerechtigd of als plaatsvervanger te zetelen
3° de keuze voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie (Voorzitter, Ondervoorzitter,
Secretaris, Penningmeester) in de algemene vergadering
5° de keuze hoe men de briefwisseling in de toekomst wenst te ontvangen (op papier of
elektronisch)
6° 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. Eerst spreekt
de installatievergadering zich uit over de geldigheid van de kandidaat-verenigingen en de
geldigheid van de door hen voorgedragen vertegenwoordigers. In functie van het aantal
erkende verenigingen, wordt hierop overgegaan tot de verkiezing van de personen die in
eigen naam zetelen.
§5 Ieder kandidaat-lid van de algemene vergadering kan slechts door 1 vereniging
voorgedragen worden.
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
De algemene vergadering vergadert minstens vier maal per jaar.
Titel 5: Werkgroepen
Artikel 8
§1 De algemene vergadering kan werkgroepen oprichten voor specifieke aspecten van
het milieubeleid of voor het organiseren van initiatieven.
§2 Ook personen, geen lid van de algemene vergadering, kunnen lid zijn van een
werkgroep.
§3 Werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen betreffende de hen
toegewezen opdracht. Op de algemene vergadering is het uitbrengen van verslag
betreffende de werking van de werkgroepen een vast agendapunt.

§4 Indien de werkgroep gelden vanwege de milieuraad ontvangt, wordt jaarlijks een
(financieel) werkingsverslag voor het voorbije jaar ingediend, waaruit blijkt dat de
werkgroep actief is geweest. In dit verslag wordt ook de samenstelling van de werkgroep
meegedeeld.
Titel 6: Toezicht, overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Artikel 9
Dit huishoudelijk reglement zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het
Gemeentebestuur.
Artikel 10
De "statuten milieuraad" en "afsprakennota milieuraad" worden opgeheven op 1 mei
2021
Artikel 11 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 mei 2021.
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