Noord-Zuidraad
Gemeente Moorslede.

STATUTEN
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1
De Noord-Zuidraad is een door het lokaal bestuur officiële erkende adviesraad voor
ontwikkelingssamenwerking en derdewereldproblematiek.
Artikel 2
De zetel van de Noord-Zuidraad is gevestigd op volgend adres: Marktplaats 1 te 8890
Moorslede.

Hoofdstuk 2: Doel en taken
Artikel 3
De Noord-Zuidraad heeft twee taken: een adviserende en een sensibiliserende taak.
Deze algemene doelstellingen kunnen vertaald worden naar een aantal specifieke
doelstellingen:
 De Raad adviseert het lokaal bestuur over thema’s van uiteenlopende aard die
betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking;
 De Raad ondersteunt het lokaal bestuur bij de uitvoering van het beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking;
 De Raad coördineert en stimuleert de activiteiten van de plaatselijke verenigingen;
 De Raad organiseert interne vorming;
 De Raad verspreidt informatie over thema’s rond ontwikkelingssamenwerking om de
band met de bevolking te stimuleren;
 De Raad legt contacten met andere werkgroepen en adviesraden.
De Noord-Zuidraad verleent advies op eigen initiatief of op verzoek van het lokaal bestuur.
De Noord-Zuidraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of
godsdienstige binding.
De Noord-Zuidraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht.

Hoofdstuk 3: Samenstelling
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Artikel 4
De adviesraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De schepen
bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en een gemeentelijke ambtenaar zijn lid van deze
organen met raadgevende stem.

Algemene Vergadering
Artikel 5
De Algemene Vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van plaatselijke organisaties
of verenigingen en uit individuele belangstellenden. Deze afgevaardigden mogen geen
politiek mandaat (in de strikte zin van de betekenis) bekleden. Hoogstens 2/3 van de
stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.
Artikel 6
Van elke organisatie of vereniging van Moorslede die de Noord-Zuidthematiek ter harte
neemt, mag twee vertegenwoordigers aanduiden. De organisatie bepaalt vrij wie haar zal
vertegenwoordigen in de Noord-Zuidraad. Een stemgerechtigd lid kan ook slechts 1
organisatie vertegenwoordigen.
Artikel 7
Maximum vijf individuele inwoners van de gemeente kunnen lid zijn de Noord-Zuidraad.
Deze leden hebben stemrecht.
Artikel 8
Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De
lidmaatschappen die worden toegekend na de goedkeuring van deze statuten, lopen tot ten
laatste zes maanden na installatie van een nieuwe gemeenteraad. De vroegere NoordZuidraad blijft echter in functie totdat de nieuwe raad is geïnstalleerd.

Dagelijks Bestuur
Artikel 9
Om de goede werking van de Noord-Zuidraad te waarborgen kiest de Algemene Vergadering
uit haar leden een Dagelijks Bestuur, minimaal bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter
en een secretaris. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar.
Artikel 10
Het Dagelijks Bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de adviesraad, voor het
bijeenroepen van de Algemene Vergadering en voor de uitvoering van de beslissingen zoals
zijn genomen in de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 4: Toetreding
Artikel 11
Een organisatie of vereniging vraagt schriftelijk lidmaatschap aan bij de voorzitter. De NoordZuidraad kan de kandidaat-organisatie opnemen in de Noord-Zuidraad door stemming.
De kandidaat-organisatie moet door minimum twee derden van de aanwezige
stemgerechtigde leden worden aanvaard.
Statuten Noord-Zuidraad Moorslede
Goedkeuring gemeenteraad 21.03.2019

2

Artikel 12
De individuele inwoners vragen schriftelijk lidmaatschap aan bij de voorzitter. De NoordZuidraad kan het kandidaat-lid opnemen in de Raad door stemming. Het kandidaat-lid moet
door minimum twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden worden aanvaard.
Artikel 13
De leden moeten de visie en de doelstelling van de Noord-Zuidraad onderschrijven. Zij
verbinden zich er ook toe regelmatig de vergaderingen te volgen. Indien men niet kan
aanwezig zijn, dient men zich te verontschuldigen. Drie opeenvolgende en niet
verontschuldigde afwezigheden kunnen worden beschouwd als reden tot uitsluiting. Een
eventuele vrijwillige terugtrekking of ontslag uit de raad gebeurt per schrijven aan het
Dagelijks Bestuur.

Hoofdstuk 5: Stemming
Artikel 14
De adviesraad streeft ernaar zijn beslissingen te nemen bij eensgezindheid. Enkel indien
deze eensgezindheid niet kan worden bereikt en nadat overleg alle kans heeft gekregen,
wordt overgegaan tot een stemming.
Artikel 15
Stemgerechtigd zijn de vertegenwoordigers van de organisaties en de individuele leden. Elke
organisatie heeft slechts 1 stem. Dit houdt in dat als er 2 vertegenwoordigers zijn voor 1
organisatie, ze samen 1 stem hebben. Ze kunnen dus niet afzonderlijk stemmen. De Schepen
voor ontwikkelingssamenwerking en de gemeentelijke ambtenaar hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk 6: Vergaderingen
Artikel 16
Elk jaar worden tenminste drie Algemene Vergaderingen gehouden. Buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit
vereisen.
Artikel 17
De leden van de Algemene Vergadering worden opgeroepen voor de Algemene Vergadering
door het Dagelijks Bestuur. De oproepingsbrief moet de leden minstens tien kalenderdagen
voor de vergadering bereiken.
Artikel 18
De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de
oproepingsbrief.
Artikel 19
De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur, maar elk lid heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen.
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Artikel 20
Met uitzondering van het wijzigen van de statuten en het toetreden en uitsluiten van leden
en bij gebrek aan eensgezindheid worden de besluiten van de Algemene Vergadering
genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

Hoofdstuk 7: Financieel beheer
Artikel 21
Het financieel beheer wordt verzorgd door het Dagelijks Bestuur van de Raad. De
verantwoordelijkheden die daarmee samengaan, kunnen worden vastgelegd in een
afsprakennota met het lokaal bestuur en een huishoudelijk reglement.
Artikel 22
Jaarlijks wordt een financieel verslag van het voorbije werkjaar, en een begroting voor het
komende werkjaar opgesteld.
Artikel 23
De leden van de Algemene Vergadering en het College van Burgemeester en Schepenen
kunnen, op vraag, inzage krijgen in de boekhouding.

Hoofdstuk 8: Samenwerking lokaal bestuur – Noord-Zuidraad:
Artikel 24
 Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe de besluiten over uitgebrachte adviezen te
beantwoorden met het daaraan gegeven gevolg. Het lokaal bestuur zal het niet
volgen van een advies motiveren tegenover de Noord-Zuidraad. Behoudens indien
uitzonderlijke omstandigheden die noodzakelijk maken, zal dit gebeuren binnen de
60 dagen volgend op de ontvangst;
 Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe advies te vragen aan de Noord-Zuidraad
wanneer er beslissingen worden genomen omtrent het Noord-Zuidbeleid;
 Het lokaal bestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking van de Noord-Zuidraad;
 Het lokaal bestuur voorziet jaarlijks op de begroting een werkingskrediet voor de
Noord-Zuidraad;
 Het lokaal bestuur staat in voor de verzending van de verslagen en de uitnodigingen
van Noord-Zuidraad.

Hoofdstuk 9: Statutenwijziging
Artikel 25
Deze statuten kunnen gewijzigd worden op voorstel van minstens 25 % van de leden van de
algemene vergadering mits uitdrukkelijke vermelding op de agenda van de vergadering. Op
de vergadering dient minstens ½ van de leden aanwezig te zijn. De wijzigingen moeten
positief geadviseerd worden door minstens 2/3de van de aanwezige leden.
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Indien op de vergadering geen 1/2de van de leden aanwezig is kan er minimum 8
kalenderdagen later een 2 de vergadering bijeengeroepen worden waarop ongeacht het
aantal leden de statuten positief geadviseerd worden door minstens 2/3 de van de aanwezige
leden.
De statutenwijziging dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Hoofdstuk 10: Slotbepalingen
Artikel 26
De statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad
zal de Raad ondersteunen en beiden streven zij naar een goede samenwerking.
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