Statuten Gezinsraad
1. Oprichting
Art.1. De Gezinsraad is een adviesraad van het lokaal bestuur. Met de oprichting van de Gezinsraad
geeft het lokaal bestuur uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24
mei 2013 ( BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang.
2. Doelstellingen
Art.2. De Gezinsraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat op regelmatige en
systematische wijze het lokaal bestuur, op een niet bindende wijze adviseert over alle gezinsgerelateerde onderwerpen.
De Gezinsraad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende
opvanginitiatieven, gezinsverenigingen en ouderraden binnen de gemeente.
3. Samenstelling
Art.3 De Gezinsraad kan steeds inhoudelijke werkgroepen oprichten en ontbinden. Het Lokaal
overleg kinderopvang (LOK) en het Amigoscomité zijn 2 vaste werkgroepen binnen de Gezinsraad. De
samenstelling van de werkgroepen wordt geregeld binnen het huishoudelijk reglement.
Art.4 De Gezinsraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden
a. Stemgerechtigde leden zijn;






2 vertegenwoordigers van de werkgroep LOK
2 vertegenwoordigers van de werkgroep Amigos
1 vertegenwoordiger per ouderraad per school
2 vertegenwoordigers van de groep geïnteresseerde inwoners
1 vertegenwoordiger van elke organisatie die representatief is voor gezinnen

b. Niet stemgerechtigde leden zijn;





een schepen bevoegd voor kinderopvang en/of gezin
1 coördinator van het Huis van het kind
deskundige ( Kind en Gezin, ...)
1 vertegenwoordiger per fractie in de gemeenteraad

4.

Procedure voor aanduiding leden

Art.5 Bij het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode worden alle doelgroepen die recht
hebben op vertegenwoordiging aangeschreven en geïnformeerd over de opdrachten en interne
werking van de Gezinsraad. Hierbij worden ze uitgenodigd kandidaat-leden ( een effectief lid en een
plaatsvervanger) voor te stellen voor de Gezinsraad. Hoogstens 2/3de van de leden zijn van hetzelfde
geslacht.
Art.6 De gemeenteraad legt definitief de samenstelling van de Gezinsraad vast.
Art.7 Het lidmaatschap van de Gezinsraad is geldig tot uiterlijk 6 maand na de start van de nieuwe
bestuursperiode. Mocht de samenstelling van de Gezinsraad na de start van de nieuwe

bestuursperiode om één of andere reden worden uitgesteld, dan blijven de oude leden in functie tot
de nieuwe samenstelling op de gemeenteraad is goedgekeurd.
Art.8 Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid komt voortijdig een einde:
a.
b.
c.
d.

door ontslag van de betrokkene zelf
door het opnemen van politiek mandaat binnen de gemeente
door verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening zelf
door het verdwijnen van de link tussen de betrokkene en de organisatie, dienst of
voorziening die hij/zij vertegenwoordigt in de gezinsraad
e. een overlijden van de betrokkene
Een ontslag wordt schriftelijk bezorgd aan de Gezinsraad.
5. Huishoudelijk reglement
Art.9 In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.
Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen en mits minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

