STATUTEN PLATFORM VRIJE TIJD
Afdeling 1 – Oprichting
Artikel 1
Het Platform vrije tijd, is de door het lokaal bestuur erkende adviesraad, opgericht bij
gemeenteraadsbeslissing van 25/09/2019. Het lokaal bestuur Herne wenst daarmee een beleid te voeren
dat inzet op de betrokkenheid van de burgers om verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid te
bevorderen.

Afdeling 2 – Doel
Artikel 2
§1 Het platform vrije tijd heeft als doel het bevorderen van een geïntegreerd en integraal vrije tijdsbeleid
en dit in het belang van alle inwoners van de gemeente.
§2 Onder vrije tijdsbeleid wordt begrepen: sport, cultuur, jeugd en toerisme.
§3 Het platform heeft niet tot doel : het behandelen van dossiers die betrekkingen hebben op individuele
belangen.
§4 Het platform werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige overtuiging.
Afdeling 3 – Bevoegdheden
Artikel 3
§1 Over de aangelegenheden vermeld in artikel 2 heeft het platform een rechtstreekse adviserende
bevoegdheid. Zij verleent advies zowel op vraag van het lokaal bestuur als op eigen initiatief. Het bestuur
moet bij het nemen van eventuele beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen
motiveren.
§2 – Het platform kan werkgroepen in richten volgens de bepalingen van hoofdstuk 3.

Afdeling 4 – Samenstelling

Artikel 4
Het platform bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 1- Algemene vergadering
Titel I : samenstelling
Artikel 5
§1 De algemene vergadering bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers. Er is geen
maximumaantal.
§2 Ten hoogste twee derde van de leden van de algemene vergadering, is van hetzelfde geslacht. Als dat
niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
Artikel 6
§1 Stemgerechtigde leden zijn:
1° Alle geïnteresseerde inwoners van Herne die hun kandidatuur gesteld hebben voor de algemene
vergadering zijn automatisch lid van de algemene vergadering. Indien hiermee niet voldaan is aan de
voorwaarde van artikel 5, §2, zal de gemeente een extra oproep lanceren totdat aan deze voorwaarde
voldaan is.
2° Niet inwoners voor zover ze een betrokkenheid hebben met de beleidsdomeinen van het platform,
hetzij beroepshalve, hetzij via hun opleiding of hetzij vanuit het erkende Hernse verenigingsleven.

§2 De stemgerechtigde leden vermeld in §1, 1°:
1° Wonen in de gemeente;
2° Bekleden geen politiek mandaat;
3° Zijn minimum 16 jaar oud.

§3 De stemgerechtigde leden vermeld in §1, 2°:
1° Beschikken over een specifieke kennis over een bepaald onderwerp
2° Bekleden geen politiek mandaat;
3° Zijn minimum 16 jaar oud;
4° Hebben een aantoonbare link met de gemeente.

Artikel 7
§1 Naast de stemgerechtigde leden kunnen ook waarnemers deel uitmaken van de algemene
vergadering. Waarnemers zijn:
1° De burgemeester;
2° Schepenen;
3° Gemeenteraadsleden;
4° Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst;
5° De bevoegde ambtenaren;
6° Belanghebbenden die geen lid zijn van de algemene vergadering.
7° Afgevaardigden van de erkende Hernse verenigingen
§2 Waarnemende leden kunnen deelnemen aan de toelichtingen en besprekingen, maar niet aan de
formuleringen van het advies.
Titel II: Rechten en plichten
Artikel 8
§1 Alle stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden gevraagd zich, voor de goede
werking van de raad, akkoord te verklaren met volgende gedragsregels:
§2 Rechten van het stemgerechtigd lid:
1° Spreekrecht op alle vergaderingen van de algemene vergadering;
2° Stemrecht in de algemene vergadering;
3° Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van het
platform;
4° Het recht om punten aan de agenda toe te voegen.
§3 Plichten van een stemgerechtigd lid:
1° Onderschrijven van de doelstellingen van het platform en er zich toe verbinden om actief mee te
werken aan de realisatie ervan;
2° Het bijwonen van de vergaderingen. Indien dit onmogelijk is, brengt het lid de voorzitter hiervan op de
hoogte;
3° Zich informeren over het vrije tijdsbeleid van de gemeente.

Titel III: Toetreding

Artikel 9
Toetreding tot het platform kan op twee manieren:
1° Vóór de oprichting van het platform:
Elke legislatuur zal het lokaal bestuur een open oproep lanceren waarmee de inwoners worden
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Wie zich hiervoor kandidaat stelt, zal automatisch deel
uitmaken van de algemene vergadering op voorwaarde dat zij aan de voorwaarden van Afdeling 4,
Hoofdstuk 1, Titel I voldoen.
2° Na de installatie van het platform:
Na de installatie van het platform worden de aanvragen gericht aan de voorzitter. De aanvragen worden
door het dagelijks bestuur onderzocht en vervolgens ter stemming voorgelegd aan de algemene
vergadering. Elke toetreding wordt ter kennis gegeven aan de gemeenteraad.

Titel IV: Aanvang, looptijd en einde
Artikel 10

Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode van maximum 6 jaar,
gelijklopend met het mandaat van de gemeenteraadsleden. Wie in de loop van de bestuursperiode
lid wordt, krijgt een mandaat voor de resterende tijd van de zes jaar. Het platform wordt uiterlijk binnen
de zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad samengesteld. Tot aan de
installatie van de nieuwe leden blijven de oude leden in functie.

Artikel 11
§1 Aan het mandaat wordt een einde gesteld bij:
1° Ontslagneming door het lid;
2° Niet langer inwoner van Herne te zijn en geen aantoonbare link meer te hebben met de gemeente
3° Bekleden van een politiek mandaat;
4° Overlijden of handelingsonbekwaamheid;
5° Na een interne ontslagprocedure zoals voorzien in artikel 17.
§2 Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk en ondertekend of via mail gestuurd worden naar
de voorzitter van het platform. De voorzitter deelt het ontslag mee op de eerstvolgende bijeenkomst van
de algemene vergadering.

Titel V: Werking
Artikel 12
§1. De algemene vergadering komt ten minste één maal per jaar samen
§2. De samenkomsten van deze algemene vergadering zijn openbaar.
§3 Alle inwoners hebben spreekrecht, het stemrecht blijft voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.
Het huishoudelijk reglement omschrijft de modaliteiten van dit spreekrecht.

Titel VI: Stemming
Artikel 13
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (50% +1) van de aanwezige stemgerechtigde
leden met uitzondering van de beslissingen waarvoor de statuten in een bijzondere regeling voorziet.

Titel VII Bevoegdheden
Artikel 14
De algemene vergadering adviseert het lokaal bestuur op regelmatige en systematische wijze, hetzij op
eigen initiatief, hetzij op vraag van het bestuur.

Artikel 15
De algemene vergadering stemt over de kandidaturen voor het dagelijks bestuur. Dit gebeurt met een
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. De samenstelling van het dagelijks
bestuur wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat na of de samenstelling van het
dagelijks bestuur voldoet aan de voorwaarden van artikel 304 §3, 2e lid Decreet lokaal bestuur.

Artikel 16
§1 De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen om één van haar leden te ontslaan
wanneer volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:
1° Het lid vormt een ernstige belemmering voor de algemene werking van het platform;

2° Het lid werd minstens 10 dagen voor de stemming op de hoogte gebracht;
3° Het lid heeft de kans gekregen om gehoord te worden.
§2 Binnen de 30 dagen na de kennisgeving van het ontslag aan het betrokken lid, kan beroep worden
ingesteld bij de gemeenteraad. In dat geval beslist de gemeenteraad over de gegrondheid van het ontslag.
§3 De algemene vergadering beslist over het ontslag bij wijze van geheime stemming. Deze stemming is
niet openbaar.

Artikel 17
§1 De algemene vergadering beslist over de statutenwijzing bij bijzondere meerderheid. Onder bijzondere
meerderheid wordt verstaan:
1° minimum aanwezigheid van 2/3e van de leden (quorum);
2° minimum 2/3e van de stemmen van de aanwezige leden;
3° onthoudingen worden enkel meegeteld voor het bepalen van het quorum.
Indien het vereiste aantal van de stemgerechtigde leden niet bereikt wordt, dan komt de algemene
vergadering opnieuw samen binnen de dertig dagen. Het voorstel tot wijziging kan dan behandeld
worden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
§2 Een statutenwijziging moet steeds ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Hoofdstuk 2 – Dagelijks bestuur
Titel I: Samenstelling
Artikel 18
§1 Het dagelijks bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
Artikel 19
§1 Stemgerechtigde leden zijn de leden die rechtstreeks verkozen werden vanuit de algemene
vergadering.
§2 In het dagelijks bestuur zetelen maximum 9 stemgerechtigde leden.
§3 Ten hoogste twee derde van de leden van het dagelijks bestuur is van hetzelfde geslacht. Als dat niet
het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Artikel 20
§1 Waarnemers van het dagelijks bestuur zijn:
1° De burgemeester
2° Schepenen
3° Gemeenteraadsleden
4° Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
5° De bevoegde ambtenaren
6° Externe experten of belanghebbende burgers, die op vraag van het dagelijks bestuur, de vergadering
bijwonen en gehoord kunnen worden.

§2 Waarnemende leden kunnen deelnemen aan de toelichtingen en besprekingen, maar niet aan de
formuleringen van het advies.

Titel II: Rechten en plichten
Artikel 21
§1 Alle stemgerechtigde leden van het dagelijks bestuur worden gevraagd zich, voor de goede werking
van de raad, akkoord te verklaren met volgende gedragsregels:
§2 Rechten van het stemgerechtigd lid:
1° Spreekrecht op alle vergaderingen van het dagelijks bestuur;
2° Stemrecht in het dagelijks bestuur;
3° Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van het
platform.
4° Het recht om punten aan de agenda toe te voegen.
§3 Plichten van een stemgerechtigd lid:
1° Onderschrijven van de doelstellingen van het platform en er zich toe verbinden om actief mee te
werken aan de realisatie ervan;
2° Het bijwonen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Indien dit onmogelijk is, brengt het lid de
voorzitter hiervan op de hoogte;
3° Zich informeren over het vrije tijdsbeleid van de gemeente.
Titel III: Toetreding

Artikel 22
§1 Enkel leden van de algemene vergadering kunnen zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur.
Kandidaturen voor het dagelijks bestuur worden digitaal of schriftelijk overgemaakt aan de
verantwoordelijke ambtenaar van het lokaal bestuur, vergezeld met een motivatie. Op de
startvergadering worden deze kandidaturen ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering.
§2 Als er meer dan 9 kandidaten zijn, worden de leden van het dagelijks bestuur verkozen op basis van
het aantal verkregen stemmen.
§3 Bij een gelijk aantal stemmen van de kandidaten met de minste stemmen, wordt opnieuw gestemd
over deze kandidaten. Indien deze stemming geen uitsluitsel brengt, wordt gekozen voor de jongste
kandidaat.

Titel IV: Aanvang, looptijd en einde
Artikel 23
De aanvang, looptijd en wijze waarop het mandaat een einde neemt, gebeuren onder dezelfde
voorwaarden als een mandaat in de algemene vergadering, conform artikel 10 en 11.

Titel V: Werking
Artikel 24
§1. Op de eerste vergadering wordt uit de leden van het dagelijks bestuur een voorzitter en secretaris
gekozen. Zij nemen diezelfde functie op in de algemene vergadering. Na drie jaar wordt de voorzitter
opnieuw verkozen voor de resterende tijd van de legislatuur. Herverkiesbaarheid is mogelijk.
Artikel 25
§1 Elk dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als nodig. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn
niet openbaar.
§2 De verslaggeving gebeurt door de secretaris, administratief ondersteund door de bevoegde
ambtenaar.
Artikel 26
§1 Elk lid mag maximaal deel uitmaken van één dagelijks bestuur.
§2 Leden die verkozen worden in meerdere dagelijkse besturen, moeten hun ontslag indienen bij alle
dagelijkse besturen, behalve bij datgene dat hun voorkeur geniet. Hiervoor hebben zij een termijn van 30

dagen, te rekenen vanaf de kennisname van de beslissing tot aanstelling bij een dagelijks bestuur, nadat
zij reeds aangesteld waren bij een ander dagelijks bestuur.
§3 De gemeenteraad zal een lid toewijzen aan een dagelijks bestuur, indien §2 niet werd nageleefd.

Titel VI: Stemming
Artikel 27
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (50% +1) van de aanwezige stemgerechtigde
leden.
Titel VII: Bevoegdheden
Artikel 28
§1 Het dagelijks bestuur is bevoegd voor:
1° Het uitwerken van voorstellen tot advies aan de algemene vergadering;
2° Het op eigen initiatief of op vraag van het lokaal bestuur oprichten van werkgroepen;
3° Het onderzoeken van aanvragen tot ontslag;
4° Het onderzoeken van aanvragen tot toetreding. Het dagelijks bestuur waakt erop dat de bepalingen
van Afdeling 4, Hoofdstuk 1, Titel I worden nageleefd;
5° Het uitwerken van voorstellen tot statutenwijziging om deze ter stemming voor te leggen aan de
algemene vergadering.
§2 Indien het lokaal bestuur dringend advies nodig heeft en zij dit uitdrukkelijk vraagt aan het dagelijks
bestuur, kan het dagelijks bestuur, in afwijking van §1, rechtsgeldig advies verlenen aan het lokale
bestuur.

Hoofdstuk 3: De VOORZITTER
Artikel 29
De voorzitter wordt gekozen vanuit het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 25. Hij/zij wordt
verkozen voor een termijn van 3 jaar. Na afloop van deze termijn, zal opnieuw een voorzitter gekozen
worden voor de resterende tijd van de legislatuur. Herverkiesbaarheid is mogelijk.
Artikel 30
De voorzitter heeft volgende bevoegdheden:

1° Beslist tot bijeenroeping van het platform en stelt de agenda van de vergadering op, eventueel in
samenwerking met de bevoegde ambtenaar;
2° Bereidt de vergaderingen voor, eventueel in samenwerking met de bevoegde ambtenaar;
3°Zit de vergaderingen van het platform voor, opent en sluit de vergaderingen;
4° Is belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering;
5° Ondertekent alle adviezen die overgemaakt worden aan het lokaal bestuur.
Hoofdstuk 4: SECRETARIS
Artikel 31
De secretaris wordt samen met de voorzitter gekozen vanuit het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel
25. De secretaris heeft een mandaat van maximaal 6 jaar en blijft in functie tot aan de aanstelling van het
nieuwe platform.

Artikel 32
De secretaris heeft volgende bevoegdheden:
1° Het voorbereiden van de vergaderingen, samen met de voorzitter;
2° Het opstellen van de verslagen van de vergaderingen
3° Het opstellen en overmaken van de adviezen aan het lokaal bestuur

Hoofdstuk 5: Werkgroepen
Artikel 33
§1 Werkgroepen hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te
bereiden, te bespreken en hierover advies te verlenen aan het lokaal bestuur.
§2 Wanneer het dagelijks bestuur beslist om een werkgroep op te richten, brengt de voorzitter de leden
van de algemene vergaderingen van alle platformen en de verplichte adviesraden op de hoogte per mail.
§3 Het dagelijks bestuur kan beslissen, wanneer zij dit opportuun acht, om een werkgroep open te stellen
voor alle inwoners van Herne.
§4 In elke werkgroep wordt een woordvoerder aangeduid die de vergadering voorzit. De
woordvoerder brengt verslag uit van de vergaderingen aan het dagelijks bestuur, dat de conclusies
en eindvoorstellen van de werkgroep voorleggen aan de algemene vergadering. Tussentijdse rapportering
is mogelijk.

§5 De voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur worden op de hoogte gebracht van de data en
de agenda van de vergaderingen van de werkgroepen.

Afdeling 5 – Huishoudelijk reglement
Artikel 34
§1 De algemene vergadering stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast
waarin aanvullende regels worden vastgesteld in verband met de werking van het platform. Het
huishoudelijk reglement bepaalt minstens:
1° de wijze waarop de oproeping van de raadsleden wordt verzonden en de wijze waarop het dossier dat
op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld;
2° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen ter beschikking
worden gesteld;
3° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor de leden van het platform;
5° de voorwaarden waaronder de leden van het platform hun recht uitoefenen om aan de voorzitter en
aan het dagelijks bestuur mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van verslaggeving en de wijze waarop de verslagen van de vorige vergadering ter beschikking
worden gesteld van de leden van het platform;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de werkgroepen.
De algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen;
8° De wijze van stemming;
9° De modaliteiten van het spreekrecht.
Artikel 35
Het huishoudelijk reglement kan niet geïnterpreteerd worden op een manier die in strijd is met de
statuten.
Artikel 36
Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Afdeling 6 - inwerkingtreding

Artikel 37
De statuten treden in werking op 30/01/2020, na goedkeuring door de gemeenteraad op 29/01/20.

