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Statuten
A. Oprichting, erkenning en zetel
Artikel 1. – Oprichting en erkenning
Adviesorgaan Sport@DePinte is een door de gemeenteraad erkend adviesorgaan betreffende sport
die onafhankelijk van andere organisaties advies uitbrengt.
Artikel 2. – Zetel
Sport@DePinte heeft haar zetel gelegen te OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte.

B. Doel
Artikel 3. – Doelstelling
Sport@DePinte heeft onderstaande doelstellingen:






Op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over het beweegen sportbeleid
Initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond sport
Overleg faciliteren tussen sportverenigingen, deskundigen inzake sportmaterie, scholen,
andere raden, … en vrijesportbeoefenaars. Zo willen we meer voeling hebben met de noden
en verwachtingen van de burgers.
Zowel bij adviezen op vraag van het lokaal bestuur als bij adviezen op eigen initiatief kan
Sport@DePinte over alle mogelijke informatie beschikken die vereist is voor de opmaak
van het advies, tenzij er gegronde bezwaren zijn om de informatie openbaar te maken.

C. Structuur
Artikel 4. – Structuur
Sport@DePinte bestaat uit:





Een beweeg- en sportplatform dat representatief is voor het sportgebeuren binnen de
gemeente.
Een kernraad van minimum 5 en maximum 15 personen verkozen uit het beweeg- en
sportplatform. Hierbij is ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.
Indien hiervoor kandidaten zijn, worden 5 plaatsen gewaarborgd voor vertegenwoordigers
van erkende sportverenigingen, alsook 5 plaatsen gewaarborgd voor ongebonden sporters.
Tijdelijke werkgroepen die thematisch kunnen samenkomen

D. Samenstelling
Beweeg – en sportplatform
Artikel 5. – Samenstelling
Iedereen is welkom. Binding met de gemeente De Pinte is noodzakelijk met interesse in sport en
bewegen.
Erkende sportverenigingen van De Pinte zijn automatisch lid van het beweeg- en sportplatform
en duiden nominatief één vertegenwoordiger aan.
Iemand die een politiek mandaat uitoefent kan geen lid zijn van het beweeg- en sportplatform.

Artikel 6. – Stemrecht
Elke deelnemer heeft één stem.
Volgende personen kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn tijdens het beweeg- en
sportplatform en hebben geen stemrecht:
o

De bevoegde schepen(en) vanuit het college van burgemeester en schepenen

o

Personeel van de sportdienst ter ondersteuning van het beweeg- en sportplatform

o

Externe deskundigen die een voordracht geven m.b.t. specifieke thema’s

Artikel 7. – Doel
Het beweeg- en sportplatform heeft als doel de noden en wensen van de burgers te detecteren
en te signaleren.
Fungeert als klankbord waarbij via verschillende (digitale) kanalen om input kan worden
gevraagd over het beweeg- en sportbeleid in De Pinte.
Artikel 8. – Bevoegdheden
Het beweeg- en sportplatform is bevoegd om de samenstelling van de kernraad te verkiezen.
Elk lid van het platform kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de kernraad.
Elke deelnemer van het sportplatform krijgt 1 stem om de kernraad te verkiezen.

Kernraad
Artikel 9. - Samenstelling
De kernraad bestaat uit minimum 5 en maximum 15 leden met een zo divers en inclusief mogelijke
samenstelling uit het beweeg- en sportveld. Hierbij is ten hoogste twee derde van de leden van
hetzelfde geslacht. Indien hiervoor kandidaten zijn, worden 5 plaatsen gewaarborgd voor
vertegenwoordigers van erkende sportverenigingen, alsook 5 plaatsen gewaarborgd voor
ongebonden sporters.
Artikel 10. – Toetreding
Om lid te kunnen worden van de kernraad dient men:





Lid zijn van het beweeg- en sportplatform
Inwoner van De Pinte te zijn of een sterke binding met de gemeente kunnen aantonen
Geen politiek mandaat uitoefenen
Deskundigen
moeten
bijkomend
aan
volgende
voorwaarde
voldoen;
niet reeds een vereniging, instelling of organisatie vertegenwoordigen

Artikel 11. – Kandidatuur stellen
Om lid te worden van de kernraad sturen kandidaten een motivatie. De motivatie moet minstens
volgende elementen bevatten:
Naam, Woonplaats, Geboortedatum, een gefundeerde motivatie van kandidatuurstelling
Artikel 12. – Stemprocedure kernraad
De stemming voor de samenstelling van de kernraad gebeurt door elke deelnemer van het beweegen sportplatform.

Alle motivaties worden gebundeld en verstuurd naar elke deelnemer aan het beweeg- en
sportplatform.
De kandidaten met het hoogste aantal stemmen zijn verkozen, voor zover wordt voldaan aan
artikel 9 met betrekking tot de samenstelling van de kernraad. De stemming is geheim. Bij gelijk
aantal stemmen voor de laatst toe te wijzen plaats, is de jongste kandidaat verkozen.
Artikel 13. – Doel
De kernraad is bevoegd voor het signaleren en verzamelen van noden en behoeften die leven bij
de inwoners van de gemeente en op basis hiervan advies te verstrekken aan het college van
burgemeester en schepenen met betrekking tot het beweeg- en sportbeleid in De Pinte.
Men kan ervoor kiezen om advies te vragen op verschillende wijze, afhankelijk van het thema, de
urgentie, de doelgroep.
Artikel 14. – Bevoegdheden
De kernraad is bevoegd voor het formuleren van een definitief advies op basis van de input die ze
kunnen ontvangen uit het beweeg- en sportplatform of uit de werkgroepen.
De kernraad is bevoegd
inspraakmomenten.

voor
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organisatie
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werkgroepen
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De kernraad is bevoegd voor het beheer van de financiële- en werkingsmiddelen die ze ontvangen
voor hun adviesopdracht.
De kernraad kiest uit zijn leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter, ondervoorzitter,
penningmeester en secretaris. Deze stemming gebeurt geheim indien daarom wordt verzocht.
Artikel 15. – Richtlijnen advies
De kernraad van Sport@DePinte zal de adviezen steeds schriftelijk bezorgen aan het college van
burgemeester en schepenen en in de adviezen beschrijven:
Hoe het advies tot stand is gekomen met een duidelijke opgave van welke betrokkenen op welke
manier werden geraadpleegd. Welke motivering geleid heeft tot de standpuntbepaling in het
advies. Welk standpunt het beweeg- en sportplatform inneemt, met vermelding van afwijkende
meningen of van minderheidsstandpunten
Het advies wordt binnen de twee weken na de vergadering van de kernraad aan het college van
burgemeester en schepenen bezorgd. Het lokaal bestuur bezorgt binnen een termijn van 30
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het advies een schriftelijk antwoord
op het advies aan de kernraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier meer tijd vergt, bezorgt het lokaal bestuur een
antwoord aan de kernraad met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen
en de datum waarop een definitief antwoord volgt.

Werkgroepen
Artikel 16. – Werkgroepen
De kernraad kan tijdelijke werkgroepen oprichten om thema’s en dossiers eerst verder uit te
spitten vooraleer de kernraad hierover een definitief advies geeft.

E. Duur en vormbepalingen
Artikel 17. – Duur kernraad
De kernraad is aangesteld voor een periode van de legislatuur.
De kernraad wordt opnieuw samengesteld bij het begin van een nieuwe legislatuur. Wijzigingen in
de samenstelling van de kernraad worden ter kennisgeving voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 18. Einde lidmaatschap kernraad
Bij de start van een nieuwe legislatuur conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017 en latere wijzigingen. Bij de start van een nieuwe legislatuur is de kernraad
ontslagnemend maar blijft deze in functie tot een nieuwe kernraad is aangesteld.
Er komt een einde aan het lidmaatschap van de kernraad:
 Door het ontslag uit of de intrekking van hun opdracht door de vereniging, instelling of
organisatie die ze vertegenwoordigen. Dit ontslag moet schriftelijk of per e-mail worden
meegedeeld aan de kernraad
 Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de kernraad. Dit ontslag moet schriftelijk
meegedeeld worden aan de kernraad
 Door het opnemen van een politiek mandaat
 Door het opnemen van een lokaal ambt binnen de gemeente
 Bij overlijden
 Na duidelijke inactiviteit van het lid; 3x niet aanwezig op een kernraad zonder te
verwittigen
Artikel 19. – Duur beweeg- en sportplatform
Het beweeg- en sportplatform wordt aangesteld voor de duur van de legislatuur. Erkende
sportverenigingen van De Pinte blijven altijd aangesloten via een door hen aangestelde
vertegenwoordiger.
Het beweeg- en sportplatform wordt opnieuw samengesteld bij het begin van een nieuwe
legislatuur. Wijzigingen in de samenstelling van het beweeg- en sportplatform worden ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

F. Financiën
Artikel 20. – Financiën
Het gemeentebestuur zal de kernraad financieel ondersteunen door jaarlijks de nodige middelen
ter beschikking te stellen voor de vervulling en organisatie van hun adviesopdracht.

