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Voorgeschiedenis
•

25 maart 2019: gemeenteraad beslist om adviesraden te organiseren.

Feiten en context
Volgens het participatiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart
2019, worden er adviesraden opgericht die als opdracht hebben het gemeentebestuur op
regelmatige en systematische wijze te adviseren.
Het voorstel van de statuten en huishoudelijk reglement is opgemaakt op basis van het
sjabloon dat door het college voorgelegd werd aan alle adviesraden.
Een werkgroep vanuit de Milieuraad heeft beide reglementen grondig besproken en
aangepast.
De statuten en het huishoudelijk reglement werden tijdens de vergadering van de
Milieuraad van 28 november 2019 goedgekeurd.
Juridische gronden
•
•

25 maart 2019: gemeenteraadsbeslissing participatiereglement.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 137.

Advies
Opgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Milieu- en Natuurraad in zitting van
28 november 2019.
Argumentatie
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte
sjabloon, in samenwerking met de leden van de Milieu- en Natuurraad verder vorm en
werden aangepast aan de specifieke werking van deze raad.
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen

BESLUIT:

eenparig aangenomen

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het voorstel van de statuten (advies- en overlegplatform) en het
huishoudelijk reglement van de Milieu- en Natuurraad goed.
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