Statuten Gooik Mondiaal 2013
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke adviesraad
Gooik Mondiaal (18/04/2013)

Artikel 1
De gemeentelijke adviesraadraad voor ontwikkelingssamenwerking Gooik Mondiaal, is de
gemeentelijke adviesraad voor noord zuidbeleid in de gemeente Gooik.
Artikel 2
Gooik Mondiaal heeft als doel het gemeentebestuur te adviseren inzake
ontwikkelingssamenwerking, d.w.z.
a. ondersteunen bij de beleidsvoorbereidingen
b. helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dit beleid
c. sturen en adviseren van dit beleid
Artikel 3
Gooik Mondiaal heeft als taak:
a. permanent sensibiliseren en informeren van:
- de overheid
- de bevolking
- de leden van Gooik Mondiaal
b. ondersteunen van plaatselijke initiatieven m.b.t. noord zuid.
c. op vraag van het college van burgemeester en schepenen (of op eigen initiatief)
adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het noord zuidbeleid in de
gemeente.
d. coördinatie en overleg stimuleren tussen de verschillende plaatselijke en regionale
actoren op het gebied van noord zuid
e. advies uitbrengen over het besteden van de middelen voorzien voor
ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 4
Gooik Mondiaal is samengesteld uit:
a. elke Gooikse inwoner die zich kandidaat stelt door zich akkoord te verklaren met de
doelstellingen en die zich daadwerkelijk engageert in ‘Gooik Mondiaal’
b. vertegenwoordigers van verenigingen uit de gemeente die de doelstellingen van
‘Gooik Mondiaal’ onderschrijven.
c. de schepen voor ontwikkelingssamenwerking of een vervanger, aan te duiden door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
Ieder lid beschikt over één stem vanaf de toetreding. Dit stemrecht vervalt na drie
opeenvolgende afwezigheden zonder verwittiging.
Ieder lid kan optreden in persoonlijke naam ofwel als afgevaardigde van een vereniging of
van een groepering.
Ieder lid kan een punt op de agenda laten plaatsen mits hij/zij dit laat weten aan de voorzitter
en/of de secretaris.

De gemeenteraadsleden, de schepenen en de personen die op de vergadering worden
uitgenodigd omwille van hun specifieke kennis of bekwaamheden, beschikken niet over
stemrecht.
Artikel 6
Gooik Mondiaal kiest een voorzitter en ondervoorzitter. Een gemeentelijke ambtenaar neemt
de taak van secretaris op zich en ondersteunt de voorzitter in de administratieve taken.
De voorzitter vertegenwoordigt ‘Gooik Mondiaal’ ten overstaan van het gemeentebestuur en
fungeert als contactpersoon tussen de overheid en Gooik Mondiaal. Als de voorzitter om de
één of andere reden verhinderd is, wordt hij tijdelijk vervangen door de ondervoorzitter. Als
die verhinderd is, neemt het jongste lid in leeftijd het voorzitterschap waar.
De voorzitter heeft als opdracht:
a. de agenda van de vergaderingen op te stellen.
b. de vergadering te leiden.
c. Gooik Mondiaal te vertegenwoordigen.
d. de uitvoering van de gemaakte afspraken in ‘Gooik Mondiaal’ opvolgen.
Artikel 7
Er moet steeds gestreefd worden naar een consensus. Indien dit niet mogelijk is, dient er
worden overgegaan tot stemming. De beslissingen van Gooik Mondiaal worden bij
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen. De helft van de leden moet
aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen. Indien er niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan, kan er een tweede vergadering worden samengeroepen waar er ongeacht het aantal
aanwezigen kan worden gestemd.
De beslissingen zullen met het meerderheidsstandpunt en de voor- en tegenargumenten aan
het schepencollege en/of de gemeenteraad voorgelegd worden.
Voor de wijziging van de statuten van ‘Gooik Mondiaal’ is een 2/3de meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigden vereist. De voorgestelde wijziging moet vooraf op de agenda
van de vergadering worden aangekondigd. Wijzigingen aan de statuten kunnen slechts
uitwerking hebben nadat ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

Artikel 8
De uitnodigingen voor de vergadering en de agenda moeten minstens een week vooraf aan de
leden worden verzonden.
Alle verslagen van de vergaderingen worden bezorgd aan de leden. Deze verslagen zijn
openbaar en kunnen opgevraagd worden bij de ambtenaar bevoegd voor
ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 9
Het contactadres en het correspondentieadres van ‘Gooik Mondiaal’ is:
G.C. De Cam
t.a.v. Gooik Mondiaal
Dorpsstraat 67
1755 Gooik
Artikel 10
De statuten van Gooik Mondiaal werden goedgekeurd op de gemeenteraad van …

