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In openbare zitting vergaderd,
Lokaal mondiale adviesraad - statuten : goedkeuring
Bevoegd lid
Hilde De Graeve, schepen sociale zaken
Regelgeving
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 304 §3: onder voorbehoud
van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad
overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op
regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde
van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde
geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden
uitgebracht. Gemeenteraadsleden en leden van het CBS kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van
de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid.
en artikel 304 §5: de Gemeenteraad bepaalt de wijze waarop vorm wordt gegeven aan inspraak
voor de gemeente en haar organen.
Feiten en motivering
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat geen specifieke bepalingen rond de installatie van een lokaal
mondiale adviesraad.
Enkel in de gemeente Zomergem was er in het verleden een gemeentelijke adviesraad voor
mondiaal beleid.

In functie van de installatie van een Lievegemse mondiale adviesraad is het nodig om nieuwe
statuten voor deze adviesraad op te stellen.
Er werden reeds uniforme ontwerpstatuten opgemaakt, door Brigitte Becue (deskundige lokaal
mondiaal beleid voor Lievegem/Deinze), voor de mondiale raad van Lievegem en de mondiale
raad van Deinze.
Zij bracht ons op 6 august 2019 per e-mail op de hoogte van de intentie van het college van
burgemeester en schepenen van Deinze om aan de gemeenteraad van Deinze voor te stellen om
met ingang van 1 januari 2020 samen met de gemeente Lievegem een nieuwe interlokale
vereniging Lokaal Mondiaal Beleid Zuidwerking op te richten.
Er zal tevens aan de gemeenteraad worden voorgesteld om de stedenband te behouden en een
nieuw samenwerkingsmemorandum tussen Deinze/Lievegem/KeMoPoDi af te sluiten. De
gemeenteraad van Deinze zal hierover eind augustus nog definitief beslissen.
De Lokaal Mondiale Raad Lievegem is de gemeentelijke adviesraad voor de gezamenlijke
ontwikkeling en begeleiding van de gemeentelijke initiatieven inzake lokaal mondiaal beleid.
De Lokaal Mondiale Raad heeft als doel op regelmatige en systematische wijze lokaal mondiaal
beleid in Lievegem te stimuleren en te versterken.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
De gemeenteraad keurt onderstaande statuten van de lokaal mondiale raad van Lievegem goed.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
STATUTEN LOKAAL MONDIALE RAAD LIEVEGEM
ARTIKEL 1. OPRICHTING
De Lokaal Mondiale Raad Lievegem, is de gemeentelijke adviesraad voor de gezamenlijke
ontwikkeling en begeleiding van de gemeentelijke initiatieven inzake lokaal mondiaal beleid.
Het domein betreffende lokaal mondiaal beleid wordt bekeken zowel in de gemeentelijke als in de
ruime internationale context: de globalisering, de Noord-Zuid-verhoudingen, de internationale
samenwerking, de multiculturele samenleving, de armoedebestrijding, eerlijke handel en de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals vooropgesteld door de VN.
ARTIKEL 2. DOEL
De Lokaal Mondiale Raad heeft als doel op regelmatige en systematische wijze lokaal mondiaal
beleid in Lievegem te stimuleren en te versterken.
ARTIKEL 3. BEVOEGDHEDEN
Om dit doel te realiseren zijn de bevoegdheden van de Lokaal Mondiale Raad de volgende:
3.1. Op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur brengt de Lokaal Mondiale Raad
advies uit omtrent alle aangelegenheden inzake lokaal mondiaal beleid;
3.2.

De bevolking informeren en sensibiliseren over lokaal mondiaal beleid;

3.3. Initiatieven nemen en stimuleren om het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid binnen de
gemeente te vergroten;
3.4. De verschillende organisaties in Lievegem, initiatieven en personen actief op vlak van lokaal
mondiaal beleid een platform bieden waarin ervaringen en expertise kan gedeeld worden, waar er

wederzijdse afstemming en samenwerking kan plaatsvinden.
3.5. Beoordeling van ingediende subsidie-aanvragen mbt Lokaal Mondiaal Beleid; toekennen
van subsidies en het bedrag daarvan op basis van het subsidiereglement Lokaal Mondiaal Beleid
van de gemeente Lievegem.
Om de hiervoor omschreven doelstelling te bereiken, kan de Lokaal Mondiale Raad alle initiatieven
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben en/of deze
doelstellingen kunnen bevorderen.
Ter uitvoering van deze taken stelt het gemeentebestuur de nodige middelen ter beschikking.
ARTIKEL 4 : STRUCTUUR EN LEDEN VAN DE LOKAAL MONDIALE RAAD
De Lokaal Mondiale Raad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.
De algemene vergadering kiest uit haar leden een dagelijks bestuur.
De algemene vergadering en het dagelijks bestuur kunnen ad hoc werkgroepen oprichten.
Om toe te treden tot de Lokaal Mondiale Raad moet het kandidaat-lid voldoen aan onderstaande
voorwaarden:
- gedomicilieerd zijn in Lievegem;
- gemotiveerde interesse tonen in de doelstellingen van de Lokaal Mondiale Raad;
- het algemeen belang van lokaal mondiaal beleid in Lievegem nastreven
ARTIKEL 5 : SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
In overéénstemming met het decreet lokaal bestuur mag hoogstens twee derden van de leden van
hetzelfde geslacht zijn.
Er wordt gestreefd naar voldoende spreiding van de herkomst van de leden over het volledige
grondgebied van Lievegem.
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden en leden met raadgevende
stem:
5.1.

Stemgerechtigde leden:

- De plaatselijke verenigingen die actief zijn rond het domein betreffende lokaal mondiaal beleid
indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.

een duidelijk doel hebben in het kader van lokaal mondiaal beleid;
werkzaam zijn als plaatselijke vereniging met een actieve werking in Lievegem,
de werking kunnen aantonen, vb. d.m.v. een jaarverslag,
zich voldoende engageren binnen deze raad (minimaal antwoorden op de uitnodigingen tot
vergadering, zie verder)
5. De plaatselijke verenigingen duiden één of meer afgevaardigden aan en eventueel
plaatsvervangers.
Elke vereniging heeft 1 stem. Een vereniging kan een volmacht geven (schriftelijk of per e-mail)
aan een andere vertegenwoordiger in de vergadering; elke deelnemer in de vergadering kan maar
één volmacht aannemen. Een lid kan slechts één vereniging vertegenwoordigen.
-

Geïnteresseerde burgers met een bijzondere affiniteit op het vlak van lokaal mondiaal beleid

kunnen toetreden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:
1. zich voldoende engageren binnen deze raad (minimaal antwoorden op de uitnodigingen tot
vergadering, zie verder)
2. geen politiek mandaat uitoefenen
3. geen lid zijn van het bestuur van een plaatselijke vereniging die reeds is vertegenwoordigd
in de Lokaal Mondiale Raad
Het aantal individueel geïnteresseerde leden is niet beperkt.
Gemeenteraadsleden en leden van het college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn.
5.2. Leden met raadgevende stem (geen stemrecht):
- De schepen lokaal mondiaal beleid of zijn/haar vervanger.
- De ambtenaar lokaal mondiaal beleid en andere gemeentelijke ambtenaren met taken op het
terrein van lokaal mondiaal beleid.
5.3. Kunnen deelnemen aan de AV als niet-lid en hebben een raadgevende stem (geen
stemrecht):
- Deskundigen die door Lokaal Mondiale Raad geraadpleegd worden
- Burgers die informatief aan de vergadering wensen deel te nemen
- Politieke mandatarissen, andere dan de schepen lokaal mondiaal beleid, die informatief de
vergadering wensen bij te wonen
5.4. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de
stemgerechtigde aanwezige leden. Bij dringende gevallen (bijvoorbeeld aanvraag noodhulp) kan
de stemming via e-mail verlopen.
5.5. De AV kiest uit haar stemgerechtigde leden voor een periode van 6 jaar een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester van de Lokaal Mondiale Raad.
5.6. Aan het lidmaatschap en stemrecht van de leden van de adviesraad komt een einde:
- na 3 afwezigheden van het lid van de Lokaal Mondiale Raad zonder bericht van verhindering.
- door persoonlijk ontslag uit de Lokaal Mondiale Raad of uit de aangesloten organisatie.
5.7. Er wordt een nominatieve lijst aangelegd bij de secretaris van de Lokaal Mondiale Raad en
ter kennis gegeven aan het college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 6. SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
De AV kiest uit haar stemgerechtigde leden voor een periode van 6 jaar een bestuur, waarvan de
voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de lokaal mondiale raad
deel uitmaken. Het dagelijks bestuur wordt bij stemming gekozen door de algemene vergadering.
Indien een lid van het dagelijks bestuur ontslag neemt wordt bij voorkeur op de eerstvolgende AV
een nieuw stemgerechtigd lid van het dagelijks bestuur verkozen.
ARTIKEL 7: WERKING
7.1.

De algemene vergadering

- De algemene vergaderingen van de Lokaal Mondiale Raad worden samengeroepen door de
voorzitter. Er zijn minstens twee algemene vergaderingen per jaar.
-

Als eerste stap wordt er via e-mail en online programma’s een gemeenschappelijke datum

gezocht. Alle leden dienen hier op te reageren (cfr bepaling ‘engagement’).
- De uitnodigingen voor de algemene vergaderingen, met vermelding van de agenda, worden
minstens tien dagen vooraf aan de leden verzonden. De vergadering wordt geleid door de
voorzitter. Is de voorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter.
- De vergadering streeft naar een zo breed mogelijke consensus in de besluitvorming. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
- De verslagen van de vergadering worden opgemaakt door de secretaris. De verslagen en
einddocumenten worden aan de leden van de vergadering bezorgd en gepubliceerd op de van
website Lievegem.
7.2.

Het dagelijks bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn:
-

De lokaal mondiale raad vertegenwoordigen en instaan voor het dagelijks bestuur van de raad.

- De agenda van de algemene vergaderingen opstellen. Elk lid van de AV kan op eenvoudig
verzoek bij de voorzitter of bij één van de leden van het dagelijks bestuur een punt op de agenda
van de AV voorstellen. Indien de AV hiermee akkoord gaat, kunnen ook punten bij
hoogdringendheid worden toegevoegd aan de agenda op de vergadering zelf. Alleen over
onderwerpen vermeld op de agenda kan een besluit genomen worden.
-

De vergaderingen van de AV bijéénroepen, ook in geval van hoogdringendheid.

- De secretaris zorgt voor een getrouwe verslaggeving van de vergaderingen en bezorgt deze
aan de leden van het dagelijks bestuur.
-

Toezicht houden op de uitvoering van de beslissingen en adviezen.

- De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd, dan wordt de
vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.
- De toestand van de financiële middelen eenvoudig, maar nauwkeurig bijhouden. Elk lid heeft
inzage in de documenten die deel uitmaken van de toestand van de financiële middelen. Jaarlijks
wordt de toestand van de financiële middelen geviseerd door de voorzitter, de penningmeester en
minstens 2 leden van de AV ter ontlasting van de penningmeester.
Leden van de AV en deskundige derden kunnen op uitnodiging de vergaderingen van het dagelijks
bestuur bijwonen met raadgevende stem.
7.3.

Communicatie tussen gemeentebestuur en adviesraad

De communicatie tussen het gemeentebestuur en de adviesraad wordt beschreven in een
afsprakennota.
ARTIKEL 8 WIJZIGING STATUTEN
De statuten kunnen jaarlijks herzien worden binnen de AV van de Lokaal Mondiale Raad en
moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De statuten kunnen alleen met een 2/3e meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
van de Lokaal Mondiale Raad gewijzigd worden of op gemotiveerd initiatief van het
gemeentebestuur. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder
voorstel tot statutenwijziging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering
worden vermeld.
ARTIKEL 9. ONTBINDING VAN DE LMR
De Lokaal Mondiale Raad kan op voorstel van de AV én bij aanwezigheid van minstens 2/3 van de
stem-gerechtigde leden ontbonden worden. Wordt aan deze 2/3 vereiste niet voldaan, dan kan een
tweede AV bijééngeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal
aanwezigen. De besluiten worden in elk van de vermelde gevallen bij 2/3 meerderheid genomen.
De Lokaal Mondiale Raad brengt het gemeentebestuur op de hoogte van de beslissing tot
ontbinding en bezorgt het gemeentebestuur het verslag en motivering.
Bij ontbinding duidt de AV twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid en geeft dit ter
kennis aan het college van burgemeester en schepenen.
Indien binnen de periode van 12 maanden geen nieuwe gelijkaardige adviesraad voor lokaal
mondiaal beleid wordt opgericht, worden de netto overblijvende activa overgemaakt aan de
verenigingen en/of projecten voor ontwikkelingssamenwerking van Lievegem.
Bekendmaking
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan mevr. Brigitte Becue en de statuten worden gepubliceerd
op de website.
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