Reglement van de adviesraden van het OCMW voor de legislatuur 2019-2024

1. Erkenning
Artikel 1
Ocmw Zedelgem richt de volgende gemeentelijke adviesraden op:
- Welzijnsraad met een adviserende bevoegdheid in welzijnsmateries
- Ouderenadviesraad als deelraad van de welzijnsraad met een adviserende bevoegdheid in
materies ouderen en ouderzorg
- Andersvalidenraad als deelraad van de welzijnsraad met een adviserende bevoegdheid in
materies andersvaliden
2. Opdracht en doelstellingen van de adviesraden
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn betrekt de adviesraden bij de voorbereiding en de uitvoering
van het beleid. De diverse adviesraden zullen in het kader van de beleidsuitvoering en evaluatie
om advies gevraagd worden over alle gelegenheden en zij kunnen het OCMW-bestuur ook op eigen
initiatief adviseren. De adviesraden zullen ook om advies worden gevraagd bij de opmaak en de
uitvoering van het strategisch meerjarenplan.
De taak van de adviesraden bestaat er uit om:
- op vraag van het OCMW-bestuur of op eigen initiatief adviezen te brengen over de hen
toegewezen beleidsdomeinen alsook over de mogelijke planning en uitbouw van
infrastructuur
- een signalerende functie te hebben tegenover het lokaal beleid door het detecteren,
bespreken en aanbrengen van noden of problemen.
- de samenwerking te bevorderen tussen alle organisaties, verenigingen en diensten die actief
zijn op het grondgebied en die werken ten behoeve van de betrokken doelgroepen
- het welzijn te bevorderen van de hen toegewezen bevolkingsgroepen
- indien van toepassing, het beheer van de gemeentelijke infrastructuur en accommodatie te
ondersteunen
De taak van de Welzijnsraad bestaat er aanvullend in om de inhoudelijke werking van de
deelraden ouderenadviesraad en andersvalidenraad en de werkgroepen die zij of de deelraden
kunnen oprichten, te initiëren, te stimuleren en op te volgen. Dit betekent concreet dat de
Welzijnsraad een klankbordfunctie opneemt, de voortgang monitort van de werking van de
deelraden en de werkgroepen en subsidieaanvragen die werkgroepen voorleggen formeel
adviseren.
3. De afspraken tussen het OCMW-bestuur en de adviesraden betreffende
• informatie-uitwisseling en overleg
Artikel 4
Wanneer het OCMW-bestuur om advies vraagt, zal zij bij de adviesvraag de nodige informatie
voegen. Tevens hebben de leden van de adviesraad het recht om inzage te nemen in alle
documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.
Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt
aan de adviesraad of via de algemeen directeur.

Artikel 5
Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds
informatie opvragen aan het vast bureau, die deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er
wettelijke bezwaren zijn.
• het vragen van advies
Artikel 6
Het OCMW-bestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk stellen, met:
a) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
b) de opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet
rekening houden;
c) de opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het OCMW-bestuur
Artikel 7
Het OCMW-bestuur zal de adviesraad minimaal een termijn van zes weken geven, te rekenen vanaf
de datum van aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad.
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het OCMW-bestuur deze
termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen de adviesraad en het OCMW-bestuur
kan de termijn ook verlengd worden.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing
gelaten.
• het uitbrengen van advies
Artikel 8
De adviesraad zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het OCMWbestuur en in de adviezen melding maken van:
a) de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke betrokkenen
op welke manier geconsulteerd werden;
b) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
c) een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad, met de vermelding van
afwijkende meningen of minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffend dossier dat wordt
voorgelegd aan het vast bureau, het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad,
de raad voor maatschappelijk welzijn of de hogere overheid.
Indien de adviesraad geen advies uitbrengt binnen de afgesproken termijn mag het advies als
gunstig worden beschouwd.
• het beantwoorden van adviezen
Artikel 9
Het OCMW-bestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum dat het
advies bij het OCMW-bestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies
bezorgen aan de adviesraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het OCMW-bestuur binnen
de zes weken een antwoord bezorgen met de melding van de procedure die het dossier nog verder
moet volgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord aan de adviesraad zal
worden bezorgd.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing
gelaten.
4. Ondersteuning door het OCMW-bestuur
Artikel 10
Het OCMW-bestuur ondersteunt de adviesraad door:

a) het ter beschikking stellen van een medewerker voor administratieve en logistieke
ondersteuning
b) ter dekking van de risico’s ‘burgerlijke aansprakelijkheid’, rechtsbijstand’ en ‘lichamelijke
ongevallen’ de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de leden van de adviesraad en de
leden van de werkgroepen van de adviesraad.
c) budget ter beschikking te stellen dat bestemd is voor relevante projectwerking en/of
netwerking
5. De organisatie en de interne werking van de adviesraad
Artikel 11.
De adviesraad legt een huishoudelijk reglement met betrekking tot zijn samenstelling en werking
ter goedkeuring voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Dit huishoudelijk reglement zal ten minste de volgende aangelegenheden regelen:
de samenstelling van de adviesraad, met inbegrip van de aanduiding van de stemgerechtigde
leden en waarnemers; ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren,
is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden
uitgebracht.
de wijze waarop de leden van het vast bureau met raadgevende stem bij de werkzaamheden van
de adviesraad kunnen betrokken worden; raadsleden en leden van vast bureau kunnen in elk
geval geen stemgerechtigd lid zijn;
het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden en de waarnemers van de
adviesraad;
de openbaarheid van de vergaderingen en van de documenten van de adviesraad;
de samenstelling van het bestuur, deelraden en werkgroepen van de adviesraad;
de organisatie en de interne werking van de adviesraad;
Artikel 12.
Dit besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook het raadsbesluit ter kennisgeving van
het huishoudelijk reglement van de adviesraad, worden ter kennisgeving meegedeeld aan de
diensten van het provinciebestuur en van de Vlaamse regering.

