STATUTEN
GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – DE PINTE

Oprichting en zetel
Artikel 1

In de gemeente De Pinte wordt een Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, hierna GROS genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.
De zetel van de GROS is gevestigd in het gemeentehuis van De Pinte.

Doelstelling
Artikel 2

De GROS heeft volgende doelstellingen:
1. De coördinatie, het overleg en de samenwerking tot stand te brengen tussen
alle plaatselijke belangstellenden inzake ontwikkelingssamenwerking en hierover advies te verstrekken aan het gemeentebestuur.
2. De informatie, de motivatie, de sensibilisering en de educatie te bevorderen
over de ontwikkelings- en mensenrechtenproblematiek en hierover advies te
verstrekken aan het gemeentebestuur.
3. Eigen initiatieven uit te werken, waaronder: opstellen van moties en/of adviezen, publiceren van standpunten, beleggen van infovergaderingen, ...
4. Op basis van een verdeelsleutel een gemotiveerd voorstel van subsidieverdeling te formuleren aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling
Artikel 3

§1. Leden
De GROS is samengesteld uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden.
Het aantal leden is onbeperkt. Deze 2 groepen worden als volgt gevormd:
A Stemgerechtigde leden
Alle personen en verenigingen uit de gemeente De Pinte die zich willen inzetten voor
de ontwikkelingssamenwerking. De afgevaardigde van een vereniging die verhinderd
is, kan zich laten vervangen door zijn/haar plaatsvervanger.
B Niet stemgerechtigde leden.
- De Schepen van Ontwikkelingssamenwerking of zijn plaatsvervanger; tijdens de
bijeenkomsten vervult deze een brugfunctie tussen het gemeentebestuur en de GROS
en kan namens het gemeentebestuur punten op de agenda van de vergadering brengen.
- Leden die een politieke functie uitoefenen.
- De secretaris-verslaggever.
§2. Externen
- De GROS kan altijd beroep doen op een “derde”-deskundige om een welbepaalde
materie nader toe te lichten. Deze deskundige neemt deel aan de vergadering zonder
stemrecht.
- Geïnteresseerde inwoners
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- waarnemers van de overige erkende adviesraden
Niet stemgerechtigde leden en externen kunnen deelnemen aan de discussie, maar
mogen niet drukken op het formuleren van de adviezen.

Wijze van stemmen
Artikel 4

§1. Beslissingen en adviezen worden in principe genomen bij consensus.
§2. Indien geen consensus wordt bereikt, worden alle beslissingen en adviezen, met
uitzondering van de statuten, het huishoudelijk reglement en de verkiezing van het
dagelijks bestuur (art. 5, 14 en 16) met een gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden genomen.
Bij staking van stemmen gebeurt de stemming:
- bij gewone meerderheid
- is de stem van de voorzitter beslissend
- onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld.
§3. Om geldig te kunnen beraadslagen en om geldig advies te verstrekken, moet de
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
§4. Een stemgerechtigd lid kan zich bij volmacht laten vervangen door een ander
stemgerechtigd lid.

Samenstelling en verkiezing van het dagelijks bestuur

Artikel 5

§1. Samenstelling en taken
Het dagelijks bestuur van de GROS bestaat uit:
-

de voorzitter
de ondervoorzitter
de penningmeester
één stemgerechtigd lid van de GROS
de secretaris-verslaggever

De leden van het dagelijks bestuur verdelen onderling de diverse taken.
De secretaris-verslaggever bereidt de dagorde van de vergadering voor in overleg met
de voorzitter, verstuurt de uitnodigingen en maakt de verslagen op.
§2. Verkiezing
De voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en één lid worden bij twee derde meerderheid van de stemmen gekozen door de aanwezige stemgerechtigde leden
op de installatievergadering van de GROS.
Bij staking van de stemmen wordt de stemming tijdens dezelfde vergadering overgedaan. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de verkiezing van het betreffend
mandaat verdaagd naar de eerstvolgende vergadering.
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Toetreding
Artikel 6

§1. Kandidaat-leden kunnen via een schriftelijke kandidatuur gericht aan de secretaris
als nieuw lid worden opgenomen in de GROS.

§2. Deze nieuwe kandidaten worden als lid voorgedragen op de eerstvolgende
GROS- vergadering. In afwachting van hun aanvaarding mogen zij de vergadering
bijwonen zonder stemrecht.

Algemene werking
Artikel 7

§1. De GROS streeft ernaar de doelstellingen, zoals geformuleerd in art. 2, te realiseren en neemt daartoe de nodige beslissingen en/of formuleert de nodige adviezen.
§2. De adviezen worden door de algemene vergadering opgesteld en goedgekeurd.
§3. Het dagelijks bestuur kan de adviezen goedkeuren in geval van hoogdringendheid. De algemene vergadering dient hierover zo snel mogelijk op de hoogte te
worden gebracht.

Artikel 8

Er kunnen binnen en door de GROS werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen
hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te bereiden
ter bespreking, ter goedkeuring of ter uitvoering.

Artikel 9

Het samenwerken met andere gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.

Duur van het mandaat
Artikel 10

Het lidmaatschap van de GROS loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad en blijft geldig tot de installatievergadering en dus tot de
GROS effectief vernieuwd is.
In functie van nieuwe regelgeving, kan de GROS ten allen tijde worden ontbonden om
vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.

Artikel 11

Het lidmaatschap vervalt in gevolge:
- het 3 maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig zijn
- het verstrijken van de mandaattermijn
- het schriftelijk aan de voorzitter medegedeeld ontslag
- de uitschrijving uit het bevolkingsregister van De Pinte

Artikel 12

De hernieuwingen van lidmaatschappen en vervangingen wegens ontslag worden
vooraf door de betrokkenen schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter.

Ondersteuning van de GROS
Artikel 13

De gemeente stimuleert de werking van de GROS door voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen.
De concrete ondersteuningsinitiatieven worden omschreven in de afsprakennota.
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Huishoudelijk Reglement
Artikel 14

De GROS stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking en de niet in de
statuten voorziene procedures en taken regelt.
Dit reglement zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Het huishoudelijk Reglement van de GROS kan bij twee derde meerderheid van stemmen gewijzigd worden, op voorwaarde dat twee derde van de stemgerechtigde leden
tijdens de stemming aanwezig is. Deze voorwaarde vervalt indien het voorstel tot wijziging van de statuten de vorige vergadering reeds op de agenda stond.
De GROS voegt aan het huishoudelijk reglement een afsprakennota toe.

Afsprakennota
Artikel 15

De afsprakennota omvat de verbintenissen die de GROS en het gemeentebestuur van
De Pinte aangaan opdat de GROS zijn bevoegdheden kan uitoefenen conform zijn
statuten.
De afsprakennota is enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de GROS en door het schepencollege. Dit geldt ook voor alle
eventuele latere wijzigingen.

Wijziging van de statuten
Artikel 16

De statuten van de GROS kunnen bij twee derde meerderheid van stemmen gewijzigd
worden, op voorwaarde dat twee derde van de stemgerechtigde leden tijdens de
stemming aanwezig is. Deze voorwaarde vervalt indien het voorstel tot wijziging van
de statuten de vorige vergadering reeds op de agenda stond.
Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot
wijziging 2/3 van de uitgebrachte stemmen behaalt.
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