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GEMEENTE HOEILAART 

 

Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

S t a t u t e n 
 

 

 
 
 
 

1. NAAM. 
 

ARTIKEL 1.   
Er wordt een Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking opgericht en erkend als 
adviesorgaan. 
 
 

2. TAAKOMSCHRIJVING. 
 

ARTIKEL 2.   
De Raad heeft twee taken, namelijk een adviserende en een sensibiliserende taak. 
 
Deze algemene doelstellingen kunnen vertaald worden naar een aantal specifieke 
doelstellingen: 

 de Raad adviseert de gemeente over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking 
hebben op ontwikkelingssamenwerking; 

 de Raad adviseert de gemeente over het opstellen van een subsidiereglement voor het 
toekennen van de toelagen aan de plaatselijke verenigingen actief voor 
ontwikkelingssamenwerking; 

 de Raad ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking; 

 de Raad coördineert en stimuleert de activiteiten van de plaatselijke verenigingen; 

 de Raad organiseert interne vorming; 

 de Raad verspreidt informatie over thema’s rond ontwikkelingssamenwerking om de 
band met de bevolking te stimuleren; 

 de Raad legt contacten met andere werkgroepen en adviesraden. 
 

Om de hiervoor omschreven doelstellingen te bereiken, kan de Raad alle initiatieven nemen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben en/of deze 
doelstellingen kunnen bevorderen. 
 
 

3. SAMENSTELLING VAN DE RAAD. 
 

ARTIKEL 3.   
De bestuursorganen van de Raad bestaan uit de algemene vergadering en het dagelijks 
bestuur. De schepen, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, en de gemeentelijke 
ambtenaar, door het college van burgemeester en schepenen aangeduid, zijn lid van deze 
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beide organen met raadgevende stem. De rol van de gemeentelijke ambtenaar beperkt zich 
tot het secretariaat van de Raad. 
 
 

4. ALGEMENE VERGADERING. 

 

ARTIKEL 4.   
De algemene vergadering is een open vergadering die samengesteld is als volgt: 
 
§ 1. De inwoners van Hoeilaart, die belangstelling hebben voor 

ontwikkelingssamenwerking, kunnen deelnemen aan de vergaderingen mits het 
aanvaarden van onderhavige statuten en het handvest. 

 
§ 2. De afgevaardigden van de Hoeilaartse verenigingen indien zij voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 
 
 1. afgevaardigd zijn door een vereniging met ten minste één jaar werking; 

2. zich schriftelijk akkoord verklaren met het handvest en de statuten van de Raad; 
3. aanwezig zijn op minstens 2/3 van de algemene vergaderingen van de Raad. 
4. woonachtig in Hoeilaart. 
 

§ 3. De leden, vermeld onder § 1 of de vertegenwoordigers van de verenigingen, vermeld 
onder § 2, mogen geen deel uitmaken van de gemeenteraad of de OCMW-raad. 

 

ARTIKEL 5.   
De aanvragen om toe te treden tot de Raad moeten gericht worden aan het dagelijks 
bestuur, dat over de aanvraag een beslissing neemt binnen de 2 maanden na ontvangst 
ervan. 
Na advies van het dagelijks bestuur kan de algemene vergadering bij gemotiveerde 
beslissing het lidmaatschap ontnemen aan leden die niet meer aan de voorwaarden tot 
lidmaatschap voldoen of aan leden van wie het ontslag wordt gevraagd door de vereniging 
die hen heeft afgevaardigd. 
 

ARTIKEL 6.   
De stemmen worden als volgt verdeeld: 
 

 Elke Hoeilaartse vereniging heeft 2 stemmen. 

 Elk individu heeft 1 stem. 
 

ARTIKEL 7.   
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: 
 
1. het formuleren van algemene adviezen aan de gemeente in verband met 

ontwikkelingssamenwerkingbeleid; 
2. het adviseren van het gemeentebestuur bij de opmaak van een subsidiereglement 

inzake de ondersteuning van projecten en verenigingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking; 

3. het kiezen van projecten binnen het kader van de subsidiereglementering; 
4. het aanvaarden en uitsluiten van nieuwe plaatselijke verenigingen en nieuwe 

vrijwilligers in de Raad; 
5. het uitbouwen van de samenwerking en het ondersteunen van plaatselijke 

verenigingen; 
6. het leggen van contacten met andere gemeentelijke adviesraden; 
7. het wijzigen van de statuten; 
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8. de aanduiding van een voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester; 
9. de goedkeuring van de rekeningen en het jaarverslag. 
 

ARTIKEL 8.   
De algemene vergadering duidt voor een periode van zes jaren een voorzitter, een 
ondervoorzitter en een penningmeester aan. Elk lid van de algemene vergadering kan tot 
voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester verkozen worden. Gelet op de samenstelling 
van het dagelijks bestuur moeten voorzitter en ondervoorzitter uit een verschillende groep 
komen. De voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden bij gewone meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen verkozen. 
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door de 
ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten 
door de jongste van de aanwezige leden. 
 

ARTIKEL 9.  
Elk jaar worden tenminste drie algemene vergaderingen gehouden. Buitengewone algemene 
vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk 
geval wanneer 1/4 van de leden daarom verzoeken. In dit laatste geval dient een voorstel 
van agenda te worden gevoegd aan het verzoek en binnen de maand gevolg gegeven te 
worden aan het verzoek. 
 

ARTIKEL 10.  
De leden van de algemene vergadering worden opgeroepen voor de algemene vergadering 
door het dagelijks bestuur. De oproepingsbrief moet de leden minstens 10 kalenderdagen 
voor de vergadering bereiken.  
 

ARTIKEL 11.  
De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de 
oproepingsbrief. 
 

ARTIKEL 12.  
De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door het dagelijks 
bestuur, maar elk lid heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen. 
 

ARTIKEL 13.  
Met uitzondering van het wijzigen van de statuten en het uitsluiten van leden worden de 
besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen 
van de aanwezige leden. 
 
Tot een wijziging van de statuten en het uitsluiten van leden kan slechts besloten worden 
wanneer 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het voorstel tot wijziging met 
een 2/3 meerderheid der stemmen goedgekeurd wordt. Wanneer op deze algemene 
vergadering geen 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan beslissen de 
aanwezige stemgerechtigde leden op de volgende algemene vergadering bij gewone 
meerderheid. 
 
Vooraleer over een voorstel tot wijziging van de statuten en het uitsluiten van leden kan 
besloten worden, moet het op een vorige algemene vergadering voorgelegd en besproken 
worden. 
Bij staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd. Staken de stemmen opnieuw in de 
tweede stemronde, dan is het voorstel verworpen. 
 

ARTIKEL 14. 
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Adviezen op verzoek van de gemeentelijke overheid dienen binnen de door die overheid 
aangeduide termijn overgemaakt te worden. Behoudens dringende omstandigheden dient 
deze termijn minstens één maand te bedragen. De gemeentelijke overheid voegt bij de 
adviesaanvraag alle nodige informatie. 
Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds 
informatie opvragen bij het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter 
beschikking zal stellen behoudens indien er wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke 
verzoeken om informatie vanwege de adviesraad zullen binnen de éénentwintig dagen 
beantwoord worden door de gevraagde informatie ofwel door de wettelijke bezwaren tegen 
de informatieverstrekking mee te delen. 
 

ARTIKEL 15. 
Het college van burgemeester en schepenen verbindt er zich toe de besluiten over 
uitgebrachte adviezen te beantwoorden met het daaraan gegeven gevolg. Het college van 
burgemeester en schepenen zal het niet volgen van een advies motiveren tegenover de 
Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking. Behoudens indien uitzonderlijke 
omstandigheden die noodzakelijk maken, zal dit gebeuren binnen de 60 dagen volgend op 
de ontvangst. 
 

ARTIKEL 16.  
De verslagen van de algemene vergadering worden opgemaakt door de gemeentelijke 
ambtenaar, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen, die de 
verslagen tevens archiveert. Elk lid van de algemene vergadering, evenals de leden van het 
schepencollege, de fractievoorzitters in de gemeenteraad, de voorzitters en de secretarissen 
van andere adviesraden en alle geïnteresseerden die hun naam hebben opgegeven, 
ontvangen binnen de maand een exemplaar van het verslag. Het verslag wordt tevens op de 
website van het gemeentebestuur geplaatst. 
 
 

5. DAGELIJKS BESTUUR. 
 

ARTIKEL 17.  
De Raad wordt beheerd door een dagelijks bestuur bestaande uit maximum 6 leden, dat is 
samengesteld als volgt: 

 de voorzitter; 

 de ondervoorzitter; 

 de penningmeester; 

 de gemeentelijke ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking; 

 de schepen, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. 
 
De leden worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangeduid voor een 
hernieuwbare termijn van zes jaren. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt 
tot de resterende tijd van het vrijgekomen mandaat. 
 

ARTIKEL 18.  
Het dagelijks bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de Raad. Het dagelijks bestuur 
moet tevens de adviezen, de projectkeuzes, de eigen initiatieven, en de controle van de 
stukken voorbereiden. Het dagelijks bestuur formuleert de adviezen, vastgelegd door de 
algemene vergadering met betrekking tot de toekenning van de toelagen. Tenslotte verzorgt 
het dagelijks bestuur de samenwerking met de plaatselijke verenigingen. 
 

ARTIKEL 19.  
De voorzitter en de ondervoorzitter van de algemene vergadering hebben dezelfde functie in 
het dagelijks bestuur. 
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Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het dagelijks bestuur voorgezeten door de 
ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten 
door de jongste van de aanwezige leden. 
 

ARTIKEL 20.  
Het dagelijks bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee leden van het 
dagelijks bestuur. 
 

ARTIKEL 21.  
De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee leden van het dagelijks 
bestuur; elk lid heeft het recht bijkomende punten op de toegestuurde agenda te laten 
plaatsen. 
 

ARTIKEL 22.  
De besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige leden. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 

ARTIKEL 23.  
De verslagen van het dagelijks bestuur worden opgemaakt door de ambtenaar, aangewezen 
door het college van burgemeester en schepenen. Elk lid van de Raad ontvangt binnen de 
maand een exemplaar van het verslag. 
 
 

6. VOORZITTER. 
 

ARTIKEL 24.  
Op initiatief van het dagelijks bestuur roept de voorzitter de raad bijeen en stelt de agenda 
samen. Hij roept eveneens het dagelijks bestuur bijeen. Hij leidt tevens de vergaderingen. 
 
De voorzitter waakt over de uitvoering van de doelstellingen van de raad en voert ook 
controle uit op de verslaggeving, de naleving van de statuten en de opvolging van de 
gemaakte afspraken. 
 
De voorzitter vertegenwoordigt de Raad, onderhoudt de contacten met de gemeente en 
stimuleert de samenwerking tussen de plaatselijke verenigingen. 
 
 

7. WERKGROEPEN EN DESKUNDIGEN. 
 

ARTIKEL 25.  
De algemene vergadering en het dagelijks bestuur kunnen werkgroepen oprichten. In deze 
werkgroepen kunnen personen toegelaten worden omwille van hun bijzondere 
deskundigheid of bevoegdheid.  
 

ARTIKEL 26.  
De algemene vergadering en het dagelijks bestuur mogen –zo zij het noodzakelijk achten- 
op hun bijeenkomsten personen uitnodigen omwille van hun bijzondere deskundigheid of 
bevoegdheid. Dezen zijn echter niet stemgerechtigd.  
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8. FINANCIEEL BEHEER VAN DE GROS. 
 
 

ARTIKEL 27.  
Het financieel beheer van de GROS wordt uitgeoefend door de penningmeester. Naar 
aanleiding van het jaarverslag brengt de penningmeester jaarlijks verslag uit over het 
financieel beheer aan het dagelijks bestuur en de algemene vergadering. 
 
 

9. ONTBINDING. 
 

ARTIKEL 28.  
De Raad kan vrijwillig ontbonden worden indien 2/3 van de algemene vergadering hiertoe 
besluit. 
 
Diezelfde algemene vergadering zal ook beslissen over de bestemming van het netto actief 
vermogen van de Raad, dat hetzij moet terug gegeven worden aan de persoon of instelling 
die de middelen ter beschikking stelde, hetzij bestemd is voor een doel van 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
 

10. SLOTBEPALING. 
 

ARTIKEL 29.  
De statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad 
zal de raad ondersteunen en beiden streven zij naar een goede samenwerking. 
 
 


