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Statuten ‘Herne Solidair’
De algemene vergadering van ‘Herne Solidair’ beslist de statuten van de gemeentelijke adviesraad
voor ontwikkelingssamenwerking en welzijn als volgt vast te stellen:
Artikel 1
‘Herne Solidair’ is de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en welzijn van de
gemeente Herne.
Artikel 2
‘Herne Solidair’ heeft als doel het gemeentebestuur te adviseren inzake beleid rond
ontwikkelingssamenwerking en welzijn, d.w.z.
 steunen bij de beleidsvoorbereidingen
 helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dit beleid
Artikel 3
‘Herne Solidair’ heeft als taken:
 advies
uitbrengen
over
en
opmaken
van
een
meerjarenplan
inzake
ontwikkelingssamenwerking en welzijn, in samenspraak met het gemeentebestuur
 ondersteunen en coördineren van plaatselijke initiatieven en projecten rond
ontwikkelingssamenwerking en welzijn
 de overheid, bevolking en leden van ‘Herne Solidair’ informeren en sensibiliseren
 in kaart brengen van ontwikkelingssamenwerking in Herne
 coördinatie en overleg stimuleren tussen de verschillende plaatselijke actoren op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking en welzijn
 adviseren van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad
Artikel 4
‘Herne Solidair’ is samengesteld uit volgende leden:
1) elke inwoner uit de gemeente die zich kandidaat stelt door zich akkoord te verklaren met de
doelstellingen en die zich daadwerkelijk engageert in ‘Herne Solidair’
2) vertegenwoordiger(s) van verenigingen uit de gemeente die de doelstellingen van ‘Herne
Solidair’ onderschrijven
3) de schepen voor ontwikkelingssamenwerking of een vervanger, aan te duiden door het
college van burgemeester en schepenen
4) de gemeentelijke ambtenaar belast met het secretariaat van ‘Herne Solidair’

Verenigingen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.
Artikel 5
De stemgerechtigde leden zijn de leden opgesomd in artikel 4, lid 1 en 2. De leden uit artikel 4, lid 2
mogen tevens een plaatsvervanger aanduiden.
Elke vereniging en elke inwoner zoals omschreven in artikel 4, lid 1, beschikt over 1 stem.
Een lid zoals omschreven in artikel 4, lid 2, of zijn plaatsvervanger, kan slechts 1 stem uitbrengen in
naam van 1 vereniging.
Het stemrecht van de stemgerechtigde leden vervalt na drie opeenvolgende afwezigheden zonder
verwittiging.
Ieder lid kan een punt op de agenda laten plaatsen.
De schepen, de ambtenaar en de personen die op de vergadering worden uitgenodigd omwille van
hun specifieke kennis of bekwaamheden, beschikken niet over stemrecht en worden beschouwd als
niet-stemgerechtigde waarnemers.
Artikel 6
‘Herne Solidair’ is samengesteld uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. Daarnaast
kunnen werkgroepen met een al dan niet permanent karakter worden opgericht.
Artikel 7
De algemene vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde
waarnemers en komt minstens één keer per jaar samen.
Binnen de zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt de vroegere raad
ontbonden en wordt een nieuwe raad opgericht en goedgekeurd door de gemeenteraad.
De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:
 de wijziging van de statuten
 het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering
 het dagelijks beheer delegeren aan het dagelijks bestuur
 aanstelling en ontslag van de bestuurders
 goedkeuring van het meerjarenplan
 goedkeuring van het subsidiereglement
Wijzigingen aan de statuten van ‘Herne Solidair’ kunnen slechts uitwerking hebben nadat ze door de
gemeenteraad zijn goedgekeurd.
Artikel 8
Het dagelijks bestuur neemt het dagelijkse beleid van ‘Herne Solidair’ waar. De algemene
vergadering kiest binnen de zes maanden na installatie van een nieuwe gemeenteraad minimum drie
leden uit de kandidaten van haar stemgerechtigde leden.
De algemene vergadering van ‘Herne Solidair’ verkiest een voorzitter, een ondervoorzitter en een
penningmeester. Een gemeentelijke ambtenaar neemt de taak van secretaris op zich en ondersteunt
de voorzitter in de administratieve taken.

De voorzitter vertegenwoordigt ‘Herne Solidair’ ten overstaan van het gemeentebestuur en fungeert
als contactpersoon tussen de overheid en ‘Herne Solidair’. Als de voorzitter om de één of andere
reden verhinderd is, wordt hij/zij tijdelijk vervangen door de ondervoorzitter, als die verhinderd is,
neemt het oudste lid – in leeftijd – het voorzitterschap waar.
De voorzitter heeft als opdracht:
 de agenda van de vergaderingen op te stellen
 de vergaderingen bijeen te (laten) roepen en te leiden
 ‘Herne Solidair’ te vertegenwoordigen, tenzij daar anders over beslist wordt
 de uitvoering van de gemaakte afspraken door ‘Herne Solidair’ opvolgen
Het dagelijks bestuur vergadert minstens drie keer per jaar en heeft de bevoegdheid over alle
onderwerpen, behalve deze waar de algemene vergadering bevoegd over is.
Artikel 9
De helft van de stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn om tot een beslissing te komen. Bij het
nemen van beslissingen wordt binnen de algemene vergadering en het dagelijks bestuur steeds
gestreefd naar een consensus. Indien er geen consensus kan gevormd worden, dient te worden
overgegaan tot een stemming. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden genomen. De helft van de leden moet aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.
Indien er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan er een tweede vergadering worden
samengeroepen waar er ongeacht het aantal aanwezigen kan gestemd worden. De beslissingen
zullen met een eventueel meerderheidsstandpunt en de voor- en tegenargumenten aan de
gemeenteraad voorgelegd worden.
In geval van hoogdringendheid kunnen beslissingen genomen worden via raadpleging zonder een
vergadering bijeen te roepen, de bevoegdheden opgesomd in artikel 7 uitgezonderd.
Artikel 10
Het dagelijks bestuur kan beslissen werkgroepen op te richten om bepaalde onderwerpen op te
volgen en te laten voorbereiden ter bespreking of goedkeuring door het dagelijks bestuur of de
algemene vergadering. Deze werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen over de toegewezen
opdrachten.
Artikel 11
De uitnodigingen voor de vergaderingen van ‘Herne Solidair’ en de agenda moeten minstens een
week vooraf verzonden worden. De agenda bevat in bijlage de te bespreken documenten of de
plaats waar deze stukken vooraf ingekeken of bekomen kunnen worden.
Alle verslagen van de vergaderingen van ‘Herne Solidair’ worden verzonden aan al de leden van
‘Herne Solidair’ en aan het college van burgemeester en schepenen ten laatste twee maanden na de
vergadering. Deze verslagen zijn openbaar en opvraagbaar bij het gemeentebestuur.
Artikel 12
De communicatie tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentelijke ambtenaar en 'Herne Solidair' moet op een vlotte wijze verlopen.
Indien het gemeentebestuur 'Herne Solidair' om advies vraagt, zal het bij zijn vraag de nodige
relevante informatie toevoegen. Wanneer 'Herne Solidair' op eigen initiatief een advies wenst uit te

brengen, kan hiertoe steeds de nodige informatie opgevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
'Herne Solidair' zal binnen redelijke termijn na de adviesvraag van het gemeentebestuur een advies
formuleren, het gemeentebestuur deelt op zijn beurt binnen een redelijke
termijn zijn beslissing (schriftelijk of per e-mail) mee aan het dagelijks bestuur van 'Herne Solidair'.
Eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen zijn hierbij gemotiveerd.

Deze statuten werden goedgekeurd door de algemene vergadering van ‘Herne Solidair’ van 18
februari 2014 en werden bekrachtigd door de gemeenteraad van Herne op zitting van 26 03 2014.
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