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Interne zaken - Dienst Secretariaat 

 2. AFSPRAKEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING, DE WERKWIJZE EN PROCEDURE BIJ DE 
OPRICHTING VAN ADVIESRADEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet dat het gemeenteraadsbesluit 'afspraken betreffende de samenstelling, de werkwijze en 
procedure bij de oprichting van adviesraden' d.d. 12-11-2007 en latere wijzigingen opgeheven 
worden. 
Gelet op de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad van januari 2013. 
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur van Riemst wordt bijgestaan door een reeks 
adviesraden. 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 
strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact. 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet 
van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het 
gemeentelijk cultuurbeleid en later wijzigingen. 
Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. 
Gelet op de samenwerkingovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Riemst 
‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’. 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet inzonderheid art. 199 waarbij wordt bepaald dat de 
gemeenteraad initiatieven neemt om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de 
doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke 
dienstverlening en bij de evaluatie ervan. 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet inzonderheid art. 200 waarbij wordt bepaald dat, onder 
voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en decretale bepalingen, 
de gemeenteraad over dient te gaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot 
opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren en de 
gemeenteraad nadere voorwaarden vaststelt voor de representativiteit, de samenstelling, de 
werkwijze en de procedures van de bedoelde raden en overlegstructuren.  

 
 



 

 

 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Oprichting 
De gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht 
hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. 
Adviesraden kunnen ook opgericht worden op basis van de geldende wettelijke en decretale 
bepalingen. 
artikel 2: 
Doel van de adviesraden en overlegstructuren 
Het doel van adviesraden en overlegstructuren is zowel de individuele burger als de 
georganiseerde burger inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid. De opgerichte raden worden 
betrokken bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid en zijn enkel adviserend. Zij hebben 
geen beslissingsrecht.  
Adviesraden kunnen zelf of op vraag advies geven aan het college van burgemeester en 
schepenen of de gemeenteraad over vraagstukken van het betreffende beleidsdomein.  
Elke adviesraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.  
Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch mogelijk beleid te 
kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en inspraak. 
De adviesraden kunnen ook eigen doelstellingen hebben. 
artikel 3: 
Samenstelling, werkwijze en procedure 
§1. Algemeen 
De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en regelt hierbij de 
samenstelling, werkwijze en procedure van de hier genoemde raden en overlegstructuren. 
§2. Samenstelling 
Algemeen 
1. Gemeenteraadsleden zetelen niet in de adviesraden.  
Indien er een vraag om informatie of verduidelijking is, kan een gemeenteraadslid uitgenodigd 
worden op de vergadering van de adviesraad. Externe deskundigen of ambtenaren kunnen 
eveneens op uitnodiging de vergadering van de adviesraad bijwonen om een toelichting te geven.  
2. volgende personen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad tenzij het individueel 
decreet/wettelijke bepaling van de betreffende raad dit toelaat: 
• personeelsleden van de gemeente of van gemeentelijke extern verzelfstandigde 

agentschappen van de gemeente die namens het gemeentebestuur zijn afgevaardigd.  
• vertegenwoordigers van politieke partijen (d.w.z. partijen die in de gemeenteraad 

vertegenwoordigd zijn). 
3. volgende personen kunnen niet tegelijkertijd stemgerechtigd lid zijn van dezelfde adviesraad 
• leden van hetzelfde gezin  
§ 3. werkwijze en procedure 
Elke adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op en legt hierin minimum volgende bepalingen 
vast: 
• De samenstelling, zoals bepaald in art 3 §2 van dit besluit, wordt gerespecteerd. 
• Maximaal 2/3 van de leden van elke adviesraad mogen van hetzelfde geslacht zijn. Indien bij 

het afsluiten van de lijst van kandidaten blijkt dat de verhouding man/vrouw niet bereikt wordt, 
zal een tweede oproep gelanceerd worden. 
Indien de 2/3 man-vrouwverhouding niet bereikt wordt kan niet op rechtsgeldige wijze advies 
worden uitgebracht. 

• Er wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van diverse 
verenigingen/belangengroepen/individuele burgers in de adviesraden. 

• Elke adviesraad wordt samengeroepen door de voorzitter. Elk lid van de adviesraad heeft het 
recht om bijkomende punten aan de agenda toe te voegen.  

• Uitnodigingen en verslagen worden gemaakt volgens de huisstijl van de gemeente en zoals 
aangegeven in de huisstijlgids. 



 

 

• De adviesraden bezorgen jaarlijks een financiële afrekening aan de gemeenteontvanger. 
Zonder financiële afrekening kan de toelage voor het volgende jaar niet uitbetaald worden. 

• De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij 2/3 van de aanwezige stemgerechtigden de 
openbaarheid vraagt. 

De adviesraden voldoen aan de bepalingen van het gemeentedecreet en/of andere wettelijke 
bepalingen 
artikel 4: 
De gemeenteraad bevestigt de oprichting van volgende adviesraden en bepaalt de samenstelling 
als volgt: 
Lokale Economische Middenstandraad Riemst (LEM) (gemeentelijk initiatief) 
- een of meerdere afgevaardigden van iedere plaatselijke middenstandsorganisatie,  
- onafhankelijke personen die een zelfstandige activiteit op het grondgebied Riemst uitoefenen. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Landbouwraad (gemeentelijk initiatief) 
- 1 afgevaardigde van elke land- of tuinbouworganisatie actief in de gemeente Riemst. 
- onafhankelijke personen die een landbouwactiviteit op het grondgebied Riemst uitoefenen. 
- Er wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van de traditionele land- of 
tuinbouwsectoren en een zo ruim mogelijke spreiding van vertegenwoordiging uit elke 
deelgemeente. 
De leden moeten land- of tuinbouwer in hoofdberoep zijn, gevestigd zijn in de gemeente Riemst 
en/of er hun activiteit uitoefenen. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Gemeentelijke Ontwikkelingsraad (GROS) (gemeentelijk initiatief) 
De Gemeentelijke Ontwikkelingsraad is samengesteld uit alle mogelijke geïnteresseerden in de 
noord-zuid problematiek in de ruime zin van het woord.  
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Seniorenraad (gemeentelijk initiatief) 
Maximaal 2 leden per gepensioneerden-/ziektevereniging erkend door de seniorenraad.  
Het aantal bestuursleden is onbeperkt.  
Gehandicaptenraad 
- 2 afgevaardigden van door een gemeentelijke adviesraad erkende gehandicaptenvereniging, 
werkzaam in onze gemeente, 
- 2 afgevaardigden van Tevona (= een vertegenwoordiging van een instelling en/of dienst voor 
gehandicapten in onze gemeente) 
- ervaringsdeskundigen - al dan niet met een beperking van het aantal leden tot max. de helft van 
het aantal stemgerechtigde leden.  
Adviesraad Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) 
De samenstelling van GOGRI bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur (6) en 3 leden te 
kiezen uit de Raad van Bestuur 
Muziekraad (gemeentelijk initiatief) 
2 afgevaardigden van elke fanfare, harmonie en brassband uit Riemst en indien gewenst een 
vertegenwoordiger van andere muzikale verenigingen of instellingen. 
De muziekraad bestaat uit minimum 7 leden.  
Het aantal bestuursleden is 2 per vereniging. 
art. 5: 
Volgende adviesraden werden decretaal opgericht en de gemeenteraad bepaalt de samenstelling 
als volgt: 
Jeugdraad 
Alle geïnteresseerde jongeren van de gemeente Riemst tot 30 jaar.  
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Sportraad 
De Raad van Bestuur wordt gekozen uit de Algemene Vergadering, die bestaat uit een 
afgevaardigde van elke sportsectie aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 



 

 

 
Milieuraad (volgens Samenwerkingsovereenkomst) 
* stemgerechtigde leden (effectieve leden en plaatsvervangers) 
1/3 vertegenwoordigers uit milieu- en natuurverenigingen 

- 4 afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen  
2/3 vertegenwoordigers uit andere maatschappelijke geledingen waaronder: 

- 1 afgevaardigde van de landbouw  
- 1 afgevaardigde van de werkgevers/werknemers 
- 1 afgevaardigde van het onderwijs 
- 1 afgevaardigde van andere beroepsgroepen en/of –organisaties 
- 1 afgevaardigde van de socio-culturele en vormingsorganisaties 
- 1 afgevaardigde van senioren/jeugd 
- 1 afgevaardigde van geïnteresseerde burgers 
- 1 afgevaardigde van de wildbeheereenheden 

* Niet stemgerechtigde leden: milieuambtenaar/ duurzaamheidsambtenaar, milieupolitie,...Het aantal 
niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden 
* geïntereseerde burgers op basis van hun deskundigheid 
Cultuurraad  
- afgevaardigden van alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die 
werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente; 
- afgevaardigden van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die 
werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebeid van de 
gemeente; 
- deskundigen inzake cultuur en inwoner van de gemeente Riemst. 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Beheerraad van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
De beheerraad wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact en bestaat uit 15 leden:  
- zes leden voorgedragen door de politieke fracties in de gemeenteraad (niet raadsleden); 
- negen leden uit alle vertegenwoordigende verenigingen van de gebruikers en alle filosofische en 
ideologische strekkingen. 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) 
De GECORO bestaat uit 9 leden (inclusief de voorzitter) en een secretaris. 
1 vertegenwoordiging van volgende maatschappelijke geledingen, alsook hun plaatsvervangers: 
- milieu- en natuurverenigingen 
- verenigingen van werkgevers en zelfstandigen (met uitsluiting van handelaars of landbouwers) 
- verenigingen van landbouwers 
- verenigingen van handelaars 
- vertegenwoordiging voor de senioren 
- vertegenwoordiging vanuit de welzijnssector 
De overige leden, 3 deskundigen, worden na een openbare oproep verkozen, alsook hun 
opvolgers. 
Lokaal Overleg Kinderopvang  
Het lokale overleg wordt als volgt samengesteld: 
1° alle bij de buitenschoolse opvangproblematiek betrokkenen worden uitgenodigd en in elk geval: 
a) een afgevaardigde van het organiserend bestuur van elke dienst voor opvanggezinnen en elk 
kinderdagverblijf werkzaam in de gemeente; 
b) een afgevaardigde van de particuliere opvanggezinnen; 
c) een afgevaardigde van de particuliere opvanginstellingen; 
d) een afgevaardigde van het OCMW-bestuur; 
e) een afgevaardigde van het plaatselijk jeugdwerk; 
f) een afgevaardigde van het organiserend bestuur van elk initiatief voor buitenschoolse opvang; 
g) een afgevaardigde van de gemeentelijke jeugddienst; 
h) een afgevaardigde van het organiserend bestuur of de directie van elke basisschool in de 
gemeente; 



 

 

i) een vertegenwoordiging, ten belope van maximum een derde van de leden, van de ouders via de 
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, de gemeentelijke gezinsraad, de oudervereniging(en) 
van de scho(o)l(en), .… 
Het aantal bestuursleden is onbeperkt. 
Het huishoudelijk reglement en de nominatieve samenstelling van de raden worden ter 
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 6: 
Adviezen 
§1. Wanneer het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad de adviesraad 
om advies vraagt, zal deze de vraag schriftelijk stellen en bij de adviesvraag alle nodige informatie 
voegen die nodig is om een advies te kunnen uitbrengen. Tevens hebben de leden van de 
adviesraad het recht om inzage te nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben 
op de adviesvraag, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via 
de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt aan de adviesraad. 
Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan zij steeds 
informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze informatie zal ter 
beschikking gesteld worden tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  
§2. De adviesraad zal de adviezen die ze uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het college van 
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. 
§4. Het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad zal binnen 2 maanden te 
rekenen vanaf de datum dat het advies bij het college van burgemeester en schepenen toekwam, 
de genomen beslissing meedelen aan de erkende adviesraad. Indien de verdere behandeling van 
het dossier langere tijd vraagt, zal het college van burgemeester en schepenen binnen de vier 
weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet 
volgen. 
artikel 7: 
Ondersteuning vanuit de gemeente. 
Het gemeentebestuur ondersteunt de adviesraden door:  
a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een bedrag voor de dagelijkse werking in te schrijven.  
Deze toelage wordt uitgekeerd als de rekening van de adviesraad minder dan 2500 € bedraagt. 
b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te voorzien; 
c) 1 ambtenaar per adviesraad aan te duiden die de vergaderingen van de adviesraden bijwoont 
indien dit vereist is. De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van 
burgemeester en schepenen 
artikel 8: 
Verslagen 
Van elke raadsvergadering wordt verslag gemaakt. De verslagen en einddocumenten van de hier 
bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad. 
artikel 9: 
De bepalingen van deze afsprakennota kunnen nooit in tegenspraak zijn met decretale bepalingen. 
artikel 10: 
De bepalingen van dit besluit vervangen de overeenkomende bepalingen in reeds bestaande 
besluiten. 
artikel 11: 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 12-11-2007 met betrekking tot afspraken betreffende de samenstelling, 
de werkwijze en procedure bij de oprichting van adviesraden wordt opgeheven. 
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