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___ 

Reglement 

 

Statuten – Economische Raad 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 oktober 2016 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 10 november 2016 

 

DOELSTELLINGEN 

Artikel 1 

Een goedwerkende economische raad is de plaats waar de ondernemers zich kunnen uitspreken 

over alle gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn. De leden van de adviesraad 

kunnen bovendien optreden als aanspreekpunt voor ondernemers. Zo krijg je een snelle 

doorstroming van de specifieke noden van de ondernemers naar het gemeentelijke bestuur. De 

economische adviesraad is ook het geschikte forum voor een gemeentebestuur om het 

economisch beleid vooraf te toetsen.  

 

Artikel 2 

De economische raad heeft tot doel  

- op regelmatige en systematische wijze overleg te organiseren over de verschillende 

economische sectoren. 

- op regelmatige en systematische wijze advies te verlenen op verzoek van de gemeente of op 

eigen initiatief in dossiers die betrekking hebben op het economische beleid van de gemeente en 

dit voor alle beleidsdomeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met of 

invloed hebben op de lokale economie. 

- het behartigen van de belangen van alle economische actoren 

- ervoor zorgen dat er informatie uitgewisseld wordt in de verschillende richtingen over de 

projecten op het grondgebied van Maldegem die betrekking en/of invloed hebben op de lokale 

economie 

- het ontwikkelen van acties en initiatieven die de lokale economie bevorderen en promoten. 

 

Artikel 3 

Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad zal de 

economische raad worden geïnformeerd aangaande de beleidsintenties en de begrotingsposten 

voor het volgende jaar op de voor hen van toepassing zijnde domeinen. Het gemeentebestuur 

heeft dienaangaande verder geen verplichting en dient geen advies te vragen over de opmaak 

van de gemeentebegroting. 

 

Artikel 4 

De economische raad heeft de mogelijkheid over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt 

dat er economische belangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan 

de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen. 
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SAMENSTELLING 

Artikel 5 

De economische raad is samengesteld uit een raad van bestuur en een algemene vergadering. 

 

Artikel 6 

Samenstelling algemene vergadering 

Niet-stemgerechtigde leden  

- Schepen lokale economie 

- De ambtenaar lokale economie (secretaris) 

- Uitgenodigde deskundigen 

Stemgerechtigde leden  

De stemgerechtigde georganiseerde leden worden voorgedragen door hun organisaties. 

- 5 vertegenwoordigers van de detailhandelssector (minstens 2 uit  overige leefkernen 

(niet-Maldegem)) 

- 2 vertegenwoordigers van de horeca 

- 1 vertegenwoordiger van de perifere handelszaken 

- 1 vertegenwoordiger van de marktkramers 

- 1 vertegenwoordiger van het onderwijs 

- 1 vertegenwoordiger van de landbouw 

- 1 vertegenwoordiger van toerisme 

- 1 vertegenwoordiger van de vrije beroepen 

-  1 vertegenwoordiger van de dienstensector 

- 2 vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen 

- 1 vertegenwoordiger van  de sociaal-economische sector. 

De vertegenwoordigers en de plaatsvervangers worden aangeduid door de betrokken private of 

publiek organisaties, vereniging of instelling en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : 

- Meerderjarig zijn 

- Actief betrokken zijn bij de werking van de betrokken private of publieke organisatie, 

vereniging of instelling die zij vertegenwoordigen 

- Geen politiek mandaat bekleden 

- Slechts één private of publieke organisatie, vereniging of instelling vertegenwoordigen 

 

Artikel 7 

Samenstelling raad van bestuur 

Er wordt één voorzitter aangeduid uit de stemgerechtigde leden, bijgestaan door 2 

ondervoorzitters.  

De voorzitter, de ondervoorzitters, de schepen en de secretaris vormen de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 8 

Voor de stemgerechtigde leden wordt een openbare oproep gelanceerd via de gemeentelijke 

communicatiekanalen en via de organisaties.  

 

Artikel 9 

De wet voorziet dat de 2/3 – 1/3 regel inzake geslacht minimaal moet gerespecteerd worden (2/3 

mannen en 1/3 vrouwen of omgekeerd). 

 

Artikel 10 

Er zijn effectieve en plaatsvervangende leden. 
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Artikel 11 

De voorzitter en ondervoorzitters worden bij gewone meerderheid verkozen voor de duur van de 

legislatuur uit de stemgerechtigde leden. De voorzitter leidt alle vergaderingen, een rol die bij 

afwezigheid wordt opgenomen door één van de  ondervoorzitters. De voorzitter is woordvoerder 

namens de economische raad. 

DUUR VAN HET MANDAAT 

Artikel 12 

Aan het mandaat van stemgerechtigde leden van de algemene vergadering komt een einde door 

- het intrekken van het mandaat door de organisatie, vereniging of instelling die men 

vertegenwoordigt 

- het schriftelijk ontslag van de betrokkene zelf 

- door 3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden. De raad van bestuur van de 

economische raad zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de directeur, 

voorzitter of secretaris van de betrokken organisatie, vereniging of instelling of aan de betrokken 

deskundige en aan de algemene vergadering. 

- door het aanvaarden van een politiek mandaat 

 

Artikel 13 

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een stemgerechtigd lid van de algemene 

vergadering een einde gekomen is, dient binnen de vijf maanden in zijn/haar vervanging worden 

voorzien. Zo niet vervalt het lidmaatschap van deze private of publieke organisatie, vereniging of 

instelling. Het lidmaatschap kan enkel teruggekregen worden door het indienen van een nieuwe 

aanvraag. 

WERKING 

Artikel 14 

Bij vraag om advies wordt het door de economische raad opgestelde en aangenomen advies 

door de secretaris van de economische raad naar het College van Burgemeester en Schepenen 

opgestuurd. Hierbij worden ook de eventuele minderheidsstandpunten opgenomen. 

 

Artikel 15 

Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden van de economische raad. 

Deze verslagen liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis en zijn openbaar. 

 

Artikel 16 

Bij het nemen van beslissingen binnen de adviesraad zal men steeds streven naar een 

consensus. Komt men tot geen consensus, dan zullen de beslissingen van de adviesraad 

genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 

Artikel 17 

De gemeente verstrekt op eigen initiatief informatie aan de adviesraad over dossiers die haar 

aanbelangen, zorgt voor de doorstroming van lokaal relevante informatie uit intergemeentelijke 

organen en bezorgt op vraag van de adviesraad informatie nodig voor haar werking of adviezen. 
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Artikel 18 

Het gemeentebestuur, respectievelijk de gemeenteraad of het college van burgemeester, 

overeenkomstig hun bevoegdheid, blijft in laatste instantie en ten allen tijde het 

beslissingnemend en uitvoerend orgaan. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 19 

De statuten en wijzigingen aan de statuten worden ten allen tijde goedgekeurd door de 

gemeenteraad. Over de wijziging van statuten kan binnen de adviesraad alleen geldig 

beraadslaagd worden, als het voorwerp daarvan uitdrukkelijk is vermeld op de agenda en twee 

derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Bij onvoldoende stemgerechtigde leden wordt 

binnen de 14 dagen een buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt 

gestemd, ongeacht het aantal aanwezigen.  

 

 

 

 

 

  


