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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 17 
DECEMBER 2018 

 

Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                                           
1) Aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.   Goedkeuring.                
2) Kennisname van de afsprakennota. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.  
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

STATUTEN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Beslissing College van Burgemeester en 
Schepenen van 15 mei 2013 - gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013. 
AFSPRAKENNOTA: beslissing College van Burgemeester en Schepenen 08 december 
2003. 
Verslag Milieuraad 24 september 2015. 

Feiten/context/motivering 

De samenstelling en de werking van de stedelijke Adviesraad voor Milieu is vastgelegd in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Er is ook een afsprakennota met het stadsbestuur 
over de samenwerking in praktijk.  
In de vergadering van de Milieuraad van 24 september 2015 zijn een aantal wijzigingen 
goedgekeurd. De aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd; er werd gewacht tot de 
milieuraad opnieuw moet samengesteld worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018.  

Wijziging Statuten 
- art.2 de data van de gemeenteraden aanpassen 
- art. 3: “beoogt” vervangen door “zet zich in” 
- art. 4 §1. Stemgerechtigde leden: 

o landbouwverenigingen opnemen 
o de rest behouden 

- art.4 §4. “ondervoorzitter” invoegen. De voorzitter en ondervoorzitter mogen geen 
politiek mandaat bekleden. 

- art.4§5. schrappen 
- art. 5: 

o de 1/3-regel milieu- en natuurverenigingen schrappen. Natuurpunt geeft aan 
dat het moeilijk is om zoveel leden te motiveren om naar de vergaderingen te 
komen.  

o De 1/3-regel man/vrouw nastreven 
-  
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- art. 10. Hernieuwingen van mandaten… schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks 
bestuur (in plaats van aan de voorzitter). 

Wijziging Huishoudelijk reglement  
- Art. 2 §1. wordt gewijzigd als volgt:  

De Milieuraad is als volgt samengesteld: 
� Minimum 6, maximum 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden voor 

de milieu- en natuurverenigingen* 
� 1 vertegenwoordiger van elk onderwijsnet* 
� 2 vertegenwoordigers uit de beroepsgroep landbouw* 
� 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen* 
� 1 vertegenwoordiger van de beroepsgroepen* 
� 1 vertegenwoordiger van de wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen* 
� 4 geïnteresseerde onafhankelijke leden* 
� 1 vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad 
� De schepen van leefmilieu 
� De milieuambtenaar.  

( * = stemgerechtigd) 
- Art. 3 §1.: de milieuraad komt minstens 2x per jaar samen (i.p.v. 4x).  
- Art. 3 §2. De uitnodiging vermeldt de agenda of minstens een voorlopige agenda 

Wijzigingen Afsprakennota  
- Artikel 2 wordt aangepast. De zin “de milieuraad wordt in ieder geval om advies… 

Natuurontwikkelingsplan” wordt geschrapt en vervangen door de volgende zin:  

“De Milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd in verband met de begroting, 
beleidsplannen, rapporten en projecten over milieu en natuur en thema’s zoals afval, 
milieuverantwoord productgebruik, waterbeleid, aanpak van milieuhinder, energiebeleid, 
mobiliteitsbeleid, natuurbeleid, beleid rond bodem, duurzame ontwikkeling. “ 

- Artikel 11: hier wordt een zin aan toegevoegd: “ook audiovisuele hulpmiddelen worden 
kosteloos ter beschikking gesteld.” 

- Artikel 14 wordt aangepast: De verslagen en adviezen van de milieuraad worden 
bezorgd aan alle leden en aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze 
documenten zijn ook ter beschikking op de milieudienst.  

Op 23 november 2018 heeft de Milieuraad deze tekst geactualiseerd:  
- “schepen van leefmilieu” werd vervangen door “bevoegde schepen” 
- “milieuambtenaar” werd vervangen door “omgevingsambtenaar” 
- Het thema klimaat werd toegevoegd 
- “Milieudienst” werd vevangen door “Dienst Omgeving”. 

Deze wijzigingen zijn belangrijk om mee te nemen bij de samenstelling van de stedelijke 
Adviesraad voor Milieu, voor de periode 2019-2025.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De vernieuwde statuten en het vernieuwde huishoudelijk reglement van de stedelijke 
Adviesraad voor Milieu, zoals voorgesteld door de Milieuraad in zitting van 24 september 
2015 en geactualiseerd door de Milieuraad op 23 november 2018 worden goedgekeurd, 
zoals opgenomen als bijlage.  
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Artikel 2:  
Er wordt kennis genomen van de afsprakennota.  
 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Lieven Dhaeze 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 
Algemeen directeur Voorzitter 
 


