De statuten van de Oostkampse welzijns-, mondiale, andersvaliden-,
ouderenraad en het lokaal overleg kinderopvang
Beslist door de Gemeenteraad op 20/06/2019
Art. 01 – Oprichting
De gemeente Oostkamp richt een welzijns-, mondiale, andersvaliden-, ouderenraad en een lokaal overleg
kinderopvang op.
Art. 02 – Doel
§1 – Vertrekkend van de visie Oostkamp 2030 zetten deze raden in op verbondenheid, betrokkenheid en
toegankelijkheid.
§2 – De algemene vergadering van elke raad is een overkoepelend orgaan waarin alle verenigingen,
private en publieke organisaties, instellingen, geëngageerde deskundigen en geïnteresseerden uit de
sectoren welzijn, mondiaal, andersvaliden, ouderen of kinderopvang vertegenwoordigd zijn. De algemene
vergadering heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen.
§3 – De onderscheiden raden hebben een rechtstreekse adviserende bevoegdheid over hun materie. Zij
verlenen advies zowel op vraag van het gemeentebestuur als op eigen initiatief. Het gemeentebestuur
moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren.
§4 – Daarnaast kunnen de raden ook volgende rollen opnemen:
organiserend: zelf projecten en initiatieven organiseren, stimuleren en/of coördineren;
belangenbehartigend: de belangen van personen, die niet als groep voor zichzelf (kunnen)
opkomen, behartigen;
opdrachthoudend: zich actief inzetten rond een opdracht, die strikt genomen het lokaal bestuur
toebehoort en die aan haar wordt toevertrouwd;
sensibiliserend: zich actief inzetten voor het sensibiliseren van alle actoren rond items, die bij het
specifiek domein van de raad horen;
verbindend: leden en/of inwoners samenbrengen en met elkaar in contact brengen.
§5 – Volgens de noden kunnen werkgroepen – al dan niet tijdelijk – worden ingericht. Hiervoor kan men
ook mensen aanspreken met een specifieke kennis of ervaring, van buiten de betrokken raad.
Art. 03 – Samenstelling
De algemene vergadering bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers. Stemgerechtigde leden
zijn:
a) één afgevaardigde per vereniging uit de welzijns-, mondiale, andersvaliden-, ouderen- of
kinderopvangsector;
b) één afgevaardigde per organisatie en instelling, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers of
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente in de
welzijns-, mondiale, andersvaliden-, ouderen- of kinderopvangsector;
c) deskundigen en geïnteresseerden, die een aantoonbare voeling hebben met de sectoren welzijn,
mondiaal, andersvaliden, ouderen of kinderopvang, met een maximum van 50% van het totaal aantal
stemgerechtigde leden.
Deze leden:
- wonen in de gemeente of hebben een aantoonbare link met de gemeente;
- bekleden geen politiek mandaat.
Ten hoogste twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn.
Waarnemers zijn:
a) de burgemeester en de bevoegde schepenen;
b) de bevoegde ambtenaren.
Art. 04 – Procedure van samenstelling
§1 – De welzijns-, mondiale, andersvaliden-, ouderenraad en het lokaal overleg kinderopvang moeten bij
het begin van een nieuwe legislatuur opnieuw worden samengesteld.

§2 – De hoger beschreven verenigingen, organisaties en instellingen worden door het gemeentebestuur
schriftelijk uitgenodigd om één afgevaardigde aan te duiden.
§3 – De gemeente lanceert een oproep voor deskundigen en geïnteresseerden. Kandidaten dienen een
schriftelijke aanvraag in bij het gemeentebestuur waarin ze hun deskundigheid en motivatie toelichten. De
bevoegde gemeentelijke dienst onderzoekt de aanvragen en legt deze voor aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
§4 – Tijdens de eerste algemene vergadering worden de stemgerechtigde leden vastgesteld. Bijkomende
leden worden telkens goedgekeurd door de algemene vergadering.
Art. 05 – Duur van het mandaat
§1 – Aan het mandaat wordt een einde gesteld bij:
- ontslagneming door het lid;
- intrekking van de opdracht door de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling;
- bekleden van een politiek mandaat;
- overlijden of rechtsonbekwaamheid.
§2 – Indien een einde wordt gesteld aan het mandaat van een afgevaardigde van een vereniging,
organisatie of instelling wordt die uitgenodigd een andere afgevaardigde aan te duiden.
Art. 06 – Algemene vergadering
§1 – De algemene vergadering komt tenminste tweemaal per jaar samen.
§2 – De samenkomsten van deze algemene vergadering zijn openbaar. De agenda, vergaderdatum en –
plaats worden daarom ruim bekend gemaakt. Alle inwoners hebben spreekrecht, het stemrecht blijft
voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.
§3 – Vanuit de algemene vergadering worden de leden van het dagelijks bestuur verkozen. Dit gebeurt
met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Art. 07 – Dagelijks bestuur
§1 – Het dagelijks bestuur bestaat bij voorkeur uit maximum 16 personen, eventueel aangevuld met
genodigden volgens de agenda.
§2 – Ten hoogste twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn.
§3 – De bevoegde schepenen en ambtenaren zijn waarnemend lid.
§4 – Het dagelijks bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij
nemen diezelfde functie op in de algemene vergadering.
§5 – Om de 2 jaar wordt de voorzitter opnieuw verkozen, herverkiesbaarheid is mogelijk.
§6 – De verslaggeving gebeurt door de secretaris, administratief ondersteund door de bevoegde
ambtenaar.
§7 – Elk dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als nodig.
Art. 08 – Welzijnsplatform
§1 – De welzijns-, mondiale, andersvaliden-, ouderenraad en het lokaal overleg kinderopvang komen
tenminste eenmaal per jaar bijeen op een gemeenschappelijke overleg, het welzijnsplatform.
§2 – Dit platform heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen. De verschillende raden en
werkgroepen koppelen terug over hun werking.
§3 – De samenkomsten van het welzijnsplatform zijn openbaar. De agenda, vergaderdatum en –plaats
worden daarom ruim bekend gemaakt. Alle inwoners hebben spreekrecht op de samenkomsten van het
welzijnsplatform.
§4 – De bijeenkomsten van het welzijnsplatform worden getrokken door de gemeente.
Art. 09 – Financiële ondersteuning
§1 – De basistoelage van elke raad wordt nominatief en per jaar in het meerjarenplan ingeschreven. Deze
toelage wordt aansluitend jaarlijks vastgesteld via een Gemeenteraadsbesluit.
§2 – Afhankelijk van de rollen die de raden opnemen, kunnen ze extra financiële ondersteuning bekomen.
De criteria voor de extra financiële ondersteuning worden via een Gemeenteraadsbesluit vastgelegd. Het
College van Burgemeester en Schepenen stelt op basis van de vastgelegde criteria jaarlijks de extra
financiële ondersteuning van elke raad vast.
Art. 10 – Huishoudelijk reglement
Alles wat niet expliciet in de statuten bepaald wordt, kan via een huishoudelijk reglement geregeld
worden.

