Statuten gemeentelijke adviesraad toerisme
Art. 1. Oprichting
1.1. De toerismeraad wordt opgericht voor onbepaalde duur als erkende adviesraad.
1.2. De zetel is gevestigd op volgend adres: Gemeentelijk domein ’t Torreke, Plaats 6 te 8890
Dadizele.
1.3. Het is de toerismeraad toegestaan een huishoudelijk reglement te voorzien waarin
alle punten, die niet door de statuten geregeld, nader bepaald kunnen worden.

Art. 2. Doel
2.1. De adviesraad heeft tot doel :
Het bevorderen van een democratisch, transparant en coherent beleid inzake toerisme in
het belang van de gemeente en haar bevolking.
2.2.Om deze doelstelling te verwezenlijken kan de adviesraad onder meer:
a) Adviezen uitbrengen inzake het toeristisch beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek. Deze
adviezen kunnen gericht worden aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en
schepenen. In voorkomend geval kan dit ook aan andere instanties.
b) Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen alle diensten en organisaties die actief zijn op
het toeristisch terrein, in de ruimst mogelijke zin.
c) Documentatie en informatie verzamelen over het toerisme in Moorslede en de behoeften terzake.
d) Initiatieven voorstellen op toeristisch gebied.
Art. 3. Leden van de algemene vergadering
Maken deel uit van de algemene vergadering van de Adviesraad Toerisme:
3.1.Samenstelling:
a) Stemgerechtigden leden:
• Per groep 1 afgevaardigde van Moorsleedse verenigingen uit het toeristische veld die
een werking hebben in Moorslede. Deze afgevaardigden kunnen zich laten
vervangen door een plaatsvervanger.
• Deskundigen inzake toerisme, woonachtig in Moorslede.
b) Niet stemgerechtigde leden:
• Het college van burgemeester en schepenen vaardigt de schepen voor toerisme af naar
de adviesraad als raadgever.
• Het college van burgemeester en schepenen duidt een ambtenaar aan voor de
ondersteuning van de administratieve taken van de adviesraad toerisme.
• Een persoon uit elke politieke fractie van de gemeenteraad, aan te duiden door de
fractie.
• Ieder ander persoon die uitgenodigd is door het dagelijks bestuur.
Maximum 2/3 van de leden zijn van hetzelfde geslacht.
Beide deelgemeenten moeten vertegenwoordigd zijn.

3.2.Voorwaarden lidmaatschap
De afgevaardigden en de plaatsvervangers, zoals beschreven in artikel 3.1. a. worden aangeduid door
de betrokken vereniging uit het toeristische veld en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•

Actief betrokken zijn bij de werking van de betrokken groep uit het toeristische veld die
ze vertegenwoordigen.
Geen politiek mandaat bekleden.
Slechts 1 vereniging uit het toeristische veld vertegenwoordigen.

De deskundigen, zoals beschreven in artikel 3.1. a, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
•
•

Geen politiek mandaat bekleden.
Woonachtig zijn in Moorslede.

De deskundigen dienen een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap in bij het college van burgemeester
en schepen. Het college beslist na advies van de schepen en de ambtenaar van toerisme over de
aanstelling. Na installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de samenstelling van toerismeraad
hernieuwd, binnen een termijn van 6 maanden na de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad.

3.3. Beëindiging lidmaatschap
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering komt een einde:
•
•
•

•
•

Door het intrekken van het mandaat door de groepen uit het toeristische veld die men
vertegenwoordigt. Deze intrekking gebeurt schriftelijk bij het dagelijks bestuur van de
adviesraad toerisme.
Door het schriftelijk ontslag van de betrokkene zelf.
Door twee of drie opeenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden. Het bestuur van de
adviesraad toerisme zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan het
betrokken lid die een vereniging uit het toeristische veld vertegenwoordigt of aan de betrokken
deskundige, de algemene vergadering en aan het college van burgemeester en schepenen.
Voor de deskundigen, bedoeld in art. 3.a.: niet meer woonachtig te zijn in Moorslede.
Door het aanvaarden van een politiek mandaat.

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering als afgevaardigde
van de vereniging uit het toeristische veld een einde is gekomen, dient binnen de vijf maanden in
zijn/haar vervanging te worden voorzien. Zoniet vervalt het lidmaatschap van deze vereniging uit het
toeristische veld. Het lidmaatschap kan enkel teruggekregen worden door het indienen van een nieuwe
aanvraag.

Art.4 Leden van het dagelijks bestuur
4.1.De adviesraad toerisme wordt bestuurd door de leden beschreven in art. 3.1. a. Het dagelijks
bestuur is verantwoordelijk voor de werking ervan.

4.2 Samenstelling van het dagelijks bestuur
a) De leden van de algemene vergadering van de adviesraad toerisme kiezen het dagelijks
bestuur, onder de voorgedragen kandidaten en bij geheime stemming, bestaande uit maximum
9 leden.
b) 1/3 Van het dagelijks bestuur bestaat uit deskundigen op het gebied van toerisme, zoals
beschreven in art. 3.1.a.
c) De toegekende bestuursmandaten lopen tot de installatie van het nieuwe dagelijks bestuur.
d) Het mandaat van de te kiezen leden van het dagelijks bestuur loopt over een periode gelijk
aan 6 jaar, behoudens de tussentijdse noodzakelijke hernieuwingen of aanpassingen, te
bepalen door het bestuur zelf. De leden zijn herverkiesbaar.
e) De schepen en de ambtenaar van toerisme worden op elke vergadering uitgenodigd

4.3 Werking van het dagelijks bestuur
a) Onderhoudt contacten met de gemeenteraad, het College van burgemeester en schepenen en
de aangesloten leden en organisaties.
b) Zorgt voor het naleven van de statuten en voert de beslissingen van de algemene
vergadering uit.
c) Roept de algemene vergadering samen en bereidt de agenda voor.
d) Vergadert naar eigen goeddunken.
4.4 De duur van de mandaten van de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris bedragen 6 jaar. Wanneer
een mandaat tussentijds vacant wordt, stelt het dagelijks bestuur een plaatsvervanger aan tot de
eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst dan een opvolger aan die het mandaat van zijn
voorganger voltooit.

Art. 5 Goedkeuring en wijzigingen in de statuten
De statuten worden goedgekeurd of gewijzigd bij 2/3 meerderheid van stemmen op een aanwezigheid
van ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. De wijziging van de
statuten moet gedetailleerd worden beschreven op de algemene vergadering. Bij onvoldoende
stemgerechtigde leden wordt binnen de 14 dagen een buitengewone vergadering bijeengeroepen,
waarop geldig wordt gestemd, ongeacht het aantal aanwezigen.
De goedgekeurde statuten en het huishoudelijk reglement worden ter bekrachtiging aan de
gemeenteraad voorgelegd.

