Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand (LEM) - STATUTEN

Artikel 1. Benaming
De adviesraad voor lokale economie en middenstand draagt als naam “LEM-raad DE PINTE”.
Het is een door de gemeenteraad erkend adviesorgaan betreffende de lokale economie en
middenstand die onafhankelijk van andere organisaties advies uitbrengt en waarvan de
statuten door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.
Artikel 2. Zetel
De LEM-raad DE PINTE heeft haar zetel in het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De
Pinte.
Artikel 3. Doelstellingen
3.1. De LEM-raad beoogt de versterking van de lokale economie, de middenstand en het
ondernemerschap in De Pinte-Zevergem.
3.2. De LEM-raad heeft als doel:
het behartigen van de belangen en problemen van de lokale middenstand,
ondernemers en de lokale economie in al haar aspecten, door onder meer:
voorlichting, beleidsvoorstellen, acties enz.;
het leveren van voorbereidend werk en het stimuleren van samenwerking onder
de lokale middenstanders, ter bevordering van bestaande en nieuwe
initiatieven;
meedenken over de ontwikkeling van lokale economie in De Pinte;
het plegen van overleg en het bevorderen van de communicatie tussen het
gemeentebestuur, de vertegenwoordigers van bedrijven, lokale zelfstandigen en
vrije beroepers en tussen de vertegenwoordigers onderling ;
het uitbrengen van advies aangaande initiatieven en dossiers die een
belangrijke weerslag hebben op de lokale economie in De Pinte en dit op
verzoek van het gemeentebestuur, het college van burgemeester en schepen,
andere particuliere of openbare instanties of op eigen initiatief.
3.3. Alle beslissingen en adviezen van de adviesraad worden gefundeerd vanuit economischanalytisch standpunt, waarbij het maatschappelijk aspect niet uit het oog mag verloren
worden.
3.4. Het College van Burgemeester en Schepenen dient de LEM-raad te informeren over het
gevolg dat aan ieder advies wordt gegeven en dit met een motivatie indien het advies
niet wordt gevolgd.
3.5. Samenwerking met andere ondernemersraden of algemene werkingsgroepen, voor het
bevorderen van de lokale economie op regionaal vlak is toegelaten en aan te bevelen.
Artikel 4. Samenstelling
4.1. De LEM-raad is samengesteld als volgt:
4.1.1. Maximum vijftien (15), minstens zes (6) stemgerechtigde leden :
- Enkel lokale vrije beroepen en zelfstandige ondernemers kunnen zich kandidaat
stellen voor de LEM-raad. Bij voorkeur evenwichtig verspreid over de
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-

-

verschillende economische sectoren en deelgemeenten overeenkomstig hun
aandeel binnen de geregistreerde ondernemers;
In aanmerking komen alle vrije beroepen en zelfstandige ondernemers die
ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank der ondernemingen en er een
ondernemingsnummer hebben of hun hoedanigheid op een andere manier
kunnen aantonen. Indien niet woonachtig te De Pinte dient men er zijn
voornaamste beroepsactiviteit of commerciële bedrijvigheid uit te oefenen.
Uitzondering geldt voor marktkramers die wekelijkse activiteiten hebben in De
Pinte; ook zij kunnen zetelen in de lokale adviesraad;
Vertegenwoordiger(s) van organisaties/verenigingen die blijkens hun
doelstellingen een actieve werking hebben voor ondernemers en middenstand;
Alle kandidaturen dienen schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden en
gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
Indien er geen 6 geldige kandidaturen zijn wordt de LEM-raad niet
samengesteld. Na één jaar wordt dan een nieuwe oproep tot
kandidatuurstelling verspreid.
Overeenkomstig art. 200 van het Gemeentedecreet telt de adviesraad
maximum twee derde leden van hetzelfde geslacht.

4.1.2. Niet stemgerechtigde leden zijn:
- De schepen van lokale economie en middenstand of zijn afgevaardigde;
- Een door het gemeentebestuur aangesteld personeelslid in de functie van
secretaris;
- Naast de stemgerechtigde leden kan een niet-limitatief aantal personen lid zijn
van de LEM-raad als expert of als deskundige. Zij dienen hun kandidatuur in
via het college van burgemeester en schepenen. Deze niet-stemgerechtigde
leden worden niet in aanmerking genomen voor het aanwezigheidsquorum
4.1.3. Het lidmaatschap van de LEM-raad is, met uitzondering van de schepen van
lokale economie, onverenigbaar met een lokaal politiek mandaat in de
gemeente- of OCMW-raad.
Het lid mag ook niet belast zijn met een overheidsfunctie waarin toezicht op de
lokale economie en middenstand wordt uitgeoefend.
De schepen heeft geen stemrecht. Als een lid in één van de gevallen van
onverenigbaarheid verkeert, dan wordt hij/zij geacht ambtshalve
ontslagnemend te zijn. Bij betwisting legt de LEM-raad het dossier voor aan het
schepencollege.
4.2.

Aan het begin van een legislatuur verspreidt het college van burgemeester en
schepenen een oproep voor de invulling van de stemgerechtigde leden. De
daaruit volgende kandidaturen worden door het college beoordeeld na
gemotiveerd verslag van de secretaris. Het college van burgemeester en
schepenen stelt de leden van de LEM-raad aan voor de duur van een legislatuur.
De LEM-raad kan periodiek het initiatief nemen om een oproep te doen voor
nieuwe kandidaten indien het maximum aantal stemgerechtigde leden niet is
bereikt. Kandidaturen van nieuwe leden tijdens de legislatuur worden beoordeeld
door de adviesraad.

4.3.

Kandidaten die na de installatie van de adviesraad bij het vacant komen van een
plaats lid willen worden van de LEM-raad richten een verzoek met motivatie tot
toetreding aan de secretaris. Deze aanvragen worden door de LEM-raad
onderzocht tijdens de eerstvolgende vergadering en na stemming aanvaard of
geweigerd met grondige motivatie. Elke wijziging in de samenstelling wordt aan
het college van burgemeester en schepenen ter kennisgeving voorgelegd.

4.4.

Aan het mandaat van een lid komt een einde:
door het vrijwillig aanbieden van het ontslag,
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na drie opeenvolgende afwezigheden op de vergadering tenzij in geval van
overmacht;
indien niet langer voldaan is aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
doordat de raad een beslissing tot uitsluiting neemt bij gewone meerderheid
van stemmen der aanwezige leden omdat het lid de doelstellingen, statuten
en het huishoudelijk reglement van de raad niet naleeft. Tegen deze
beslissing kan beroep worden aangetekend bij het college van burgemeester
en schepenen.
Elke betwisting wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepen.
-

4.5.

Het lidmaatschap van de LEM-raad is onbezoldigd.

4.6.

Het lidmaatschap van de LEM-raad loopt gelijk met de duur van de legislatuur,
maar blijft geldig tot de adviesraad effectief vernieuwd is.

4.7.

Binnen de LEM-raad wordt een dagelijks bestuur opgericht, dat wordt
waargenomen door de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, welke
eveneens voor de duur van zes jaar bij gewone meerderheid verkozen worden uit
en door de leden van de LEM-raad.

Artikel 5 Werking
5.1.

De LEM-raad komt minstens tweemaal per jaar samen in een open zitting. De
voorzitter, de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kunnen
bij hoogdringendheid een ‘openbare’ vergadering beleggen.

5.2.

Alle leden worden schriftelijk of via mail uitgenodigd en dit minstens tien werkdagen
op voorhand. Elk lid van de LEM-raad kan agendapunten aanbrengen, mits deze
veertien werkdagen voor de dag van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter te
bezorgen. Het dagelijks bestuur beslist of het punt op de agenda wordt geplaatst. De
raad kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat een nieuw punt dringend op de
agenda moet worden geplaatst.

5.3.

De voorzitter stelt in samenwerking met de secretaris de agenda op. Deze agenda
moet samen met de uitnodiging en het verslag van de vorige vergadering ten laatste
tien werkdagen voor de vergadering bij de leden van de LEM-raad toekomen.

5.4.

De LEM-raad kan geldig beginnen te vergaderen en stemmen bij aanwezigheid van
minstens 1/2 van de stemgerechtigde leden.

5.5.

De verslagen van de vergaderingen van het lopende werkjaar worden op de
gemeentelijke site geplaatst, ten laatste vijf werkdagen na hun goedkeuring door de
LEM-raad. Verslagen dienen aan het college van burgemeester en schepenen ter
kennis gebracht te worden.

5.6.

Tussen het gemeentebestuur en de LEM-raad wordt een afsprakennota opgesteld.

Artikel 6 Wijziging van de statuten
6.1.

De statuten kunnen ten allen tijde worden gewijzigd door de gemeenteraad. Dit kan
op vraag van de LEM-raad. Het advies tot statutenwijziging dient goedgekeurd te
worden met een 2/3e meerderheid van de aanwezige leden. Minstens 2/3e van de
stemgerechtigde leden van de LEM-raad dient daarbij aanwezig te zijn.

6.2.

De LEM-raad kan een huishoudelijk reglement opmaken. Het huishoudelijk reglement
en wijzigingen dienen goedgekeurd met een 2/3e meerderheid van de aanwezige
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leden. Minstens 2/3e van de stemgerechtigde leden van de LEM-raad dient daarbij
aanwezig te zijn.
Artikel 7 Ontbinding
De gemeentelijke LEM-raad kan alleen worden ontbonden door de gemeenteraad en/of op
vraag van 2/3 van de leden van de LEM-raad.
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