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STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

Kortenberg

MILIEU ADVIESRAAD
KORTENBERG

STATUTEN
Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
Oprichting en zetel
Artikel 1

In de gemeente Kortenberg wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur,
hierna milieuadviesraad (MAR-Kortenberg) genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden.
De zetel van de milieuadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente
Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.

Doelstelling
Artikel 2

De milieuadviesraad heeft een drieledige doelstelling.
1) De milieuadviesraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap, het leefmilieu, het klimaat en de duurzame ontwikkeling in de gemeente.
2) De milieuadviesraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op
verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.
3) De milieuadviesraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief
en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling
Artikel 3

De milieuadviesraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde
leden en waarnemers.
De stemgerechtigde leden van de milieuadviesraad kiezen een voorzitter en secretaris.
Het samenwerken met andere gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.
§1.
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Stemgerechtigde leden
1)
Vertegenwoordigers, die effectief lid zijn van een vereniging, instelling
of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van
de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en
natuurproblematiek.
Volgende organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af:
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milieu- en natuurverenigingen;
erkende wildbeheereenheden;
onderwijsinstellingen;
sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties;
beroepsgroepen en –organisaties.

2)
Geïnteresseerde inwoners van Kortenberg met enige deskundigheid inzake milieu en natuur.
§2.

Niet-stemgerechtigde leden
1)
Vertegenwoordigers, die effectief lid zijn van een vereniging, die niet als
stemgerechtigd in de milieuadviesraad vertegenwoordigd is;
2)
Schepen(en);
3)
Gemeentelijke ambtenaren van de gemeente Kortenberg;
4)
Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad aangewezen personen;
5)
Vertegenwoordigers van organisaties, die stemgerechtigde leden kunnen afvaardigen (volgens §1), maar waarvan de afgevaardigde tevens
onder bovenvermelde categorieën van §2 valt, verliezen hun stemrecht
zolang deze combinatie van §1 en §2 zich voordoet.

§3.

Waarnemers
De milieuadviesraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als
waarnemers en nemen daardoor deel aan de discussies, maar zij hebben geen
stemrecht.

§4.

Voorzitter en secretaris
De secretaris en de voorzitter van de milieuadviesraad worden gekozen door,
maar niet noodzakelijk uit, de stemgerechtigde leden.
Noch de burgemeester, noch de schepen, noch een vertegenwoordiger van
een politieke fractie, noch een ambtenaar werkzaam op gemeentelijk niveau
kan voorzitter worden van de milieuadviesraad.

§5.

Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden
Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. De bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden die de communicatie met de milieuadviesraad verzorgt.
Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak: (1) de in hun adviesraad naar
voor gekomen onderwerpen inzake milieu en natuur laten zij aan bod komen in
de milieuadviesraad en (2) de in de milieuadviesraad behandelde onderwerpen
die hun belangensfeer raken bespreken zij in de eigen adviesraad.

Toetreding
Artikel 4

Personen, die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de MARKortenberg, dienen hun gemotiveerde kandidatuur te richten aan de dienst ruimtelijke
ordening en milieu of via mail naar milieu@kortenberg.be. De MAR onderzoekt de geldigheid van de kandidaturen. De kandidaten worden als effectief lid beschouwd na het
deelnemen aan 3 opeenvolgende vergaderingen.
De leden zijn aangesteld tot het lidmaatschap beëindigd wordt of tot er een algehele
nieuwe installatie gebeurt van de MAR.
De mogelijkheid bestaat dat geïnteresseerde burgers tijdens de bestuursperiode alsnog
toetreden tot de MAR. Hierbij dient dezelfde procedure gevolgd te worden als bij de installatie van de raad rekening houdend met de samenstellingsvoorwaarden.

Algemene werking
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Artikel 5

Er wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld dat minimaal bestaat uit de voorzitter, de
ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 6

Er kunnen binnen en door de milieuadviesraad werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te bereiden ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring.
In elke werkgroep wordt een woordvoerder aangeduid die de vergaderingen voorzit. De
woordvoerder brengt verslag uit van de vergaderingen op de eerstvolgende MAR of op
de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter en de secretaris
van de milieuadviesraad worden op de hoogte gebracht van de data en de agenda van
de vergaderingen van de werkgroepen.

Duur van het mandaat
Artikel 7

Het lidmaatschap van de milieuadviesraad loopt gelijk met de duur van het mandaat
van de leden van de gemeenteraad, maar blijft geldig tot de milieuadviesraad effectief
vernieuwd is.
In functie van nieuwe regelgeving, kan de milieuadviesraad te allen tijde worden ontbonden om vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.

Artikel 8

Het mandaat van de leden geldt tot bij de intrekking ervan door de vereniging en organisatie. Het mandaat van de inwoners geldt tot de terugtrekking ervan door de inwoner.
De leden, die 3 maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, worden als
ontslagnemend beschouwd.
De hernieuwingen van mandaten en vervangingen wegens ontslag worden vooraf door
de betrokken organisatie of persoon meegedeeld (via mail) aan de voorzitter.

Ondersteuning van de milieuadviesraad
Artikel 9

De gemeente stimuleert de werking van de milieuadviesraad door voldoende financiële,
logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen.

Reglement van inwendige orde en afsprakennota
Artikel 10

De milieuadviesraad stelt een huishoudelijk reglement (bijlage 1) op dat de interne werking van de milieuadviesraad en de niet in de statuten voorziene procedures en taken
regelt.

Wijziging van de statuten
Artikel 11

De milieuadviesraad kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het voorstel
tot wijziging in de agenda van de vergadering is opgenomen en 3/4 van de stemgerechtigde leden op deze vergadering aanwezig zijn. Indien dit aantal niet wordt bereikt,
dan komt de MAR opnieuw samen binnen de veertien dagen. De statuten kunnen dan
worden gewijzigd, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot
wijziging 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt.

Verzekeringen
Artikel 12

Ter dekking van de risico’s “Lichamelijke Ongevallen” zal het gemeentebestuur de
nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de adviesgerechtigde leden en
plaatsvervangers van de gemeentelijke adviesraden.
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