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Agenda:

1. Herziening statuten adviesraad voor toerisme

De gemeente en het OCMW van Brecht werken reeds vele jaren samen met verschillende erkende
adviesraden. Op dit moment is er binnen het bestuur een beweging aan de gang om op korte termijn de
statuten van de verschillende adviesraden te herbekijken en te uniformiseren.
De nieuwe inzichten betreffende de adviesraden spelen zich vooral af op het domein van de
samenstelling, de jaarplanning, de jaarlijkse financiering en de eenvormigheid van de statuten. Deze
nieuwe afspraken dragen ertoe bij dat de adviesraden ten volle hun adviserende rol kunnen opnemen.
De taak van de nieuwe adviesraden kan als volgt omschreven worden:
 Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over de
aangelegenheden met betrekking tot het beleid en voor aangelegenheden die voorzien zijn in de
van kracht zijnde regelgeving;
 Inspraak en participatie verzekeren bij hun doelgroep (kinderen/jongeren, senioren, sporters…)
en optreden als spreekbuis voor die doelgroep richting het gemeentebestuur en omgekeerd;
 Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, instellingen, organisaties,
diensten en individuele burgers, zowel private als publieke, die sport, jeugd, culturele, toeristische…
initiatieven en/of activiteiten op het grondgebied van de gemeente Brecht organiseren en
ontplooien;
 Op de behoeften afgestemde initiatieven voorstellen op het gebied van hun domein;

Naast de gekende erkende adviesraden is het de wens van het bestuur om ook te werken met een
overkoepelende projectgroep die ad hoc wordt samengesteld op basis van een voorliggend project. Zo
kan met een multidisciplinaire bril gekeken worden naar een project en kan een breed gedragen advies
voorgelegd worden aan het bestuur.
Enkele nieuwe basisprincipes:
 Burgers zullen vanaf heden niet aangesloten moeten zijn bij een vereniging om lid te zijn van
een adviesraad, maar kunnen vanuit hun vrijetijdsbeleving of kennis aansluiten bij een adviesraad
naar keuze.
 Adviesraden moeten onafhankelijk en autonoom kunnen werken; onafhankelijk van politiek.
 De huidige beheersorganen worden geïntegreerd in één van de adviesraden.
 Adviesraden maken een jaaractieplan met jaarbudget voor het daaropvolgend (werk)jaar. Hun
toelage zal hierop afgestemd worden met een maximum bedrag van dat wat er is voorzien in het
meerjarenplan. Bij aanvang van het jaar zal de adviesraad alvast 75% van de toelage ontvangen op
basis van het jaaractieplan en jaarbudget. Op basis van de jaarrekening krijgen zij het eventuele
resterende bedrag (max 25%)
o De jaarplanning moet de gemeente bereiken voor 1 december van het jaar voordien. De
jaarplanning voor 2022 moet dus op de financiële dienst toekomen voor 1/12/2021. De
uitbetaling van 75% van de bijdrage gebeurt ten laatste in februari 2022.
o De jaarrekening moet de gemeente bereiken voor 31 januari van het jaar nadien. De
jaarrekening voor 2022 moet dus op de financiële dienst toekomen voor 31/1/2023. De
uitbetaling van het saldo (max 25%) gebeurt ten laatste in februari 2023.
Facturen, kasticketjes,… worden bijgehouden als bewijsstukken.
 Voor 2021 hoeft geen retroactieve planning opgemaakt te worden. Adviesraden kunnen hun
bijdrage krijgen als ze de gemaakte kosten verantwoorden voor 31/01/2022
 Voor de vergaderingen kunnen adviesraden gratis beroep doen op zalen van de gemeente.
Koffie, thee en water worden eveneens gratis aangeboden. Alle andere dranken worden
aangerekend, dit kan wel vergoed worden met de werkingskosten.
 Subsidies kunnen niet langer worden uitgekeerd door de adviesraden. Adviesraden die dit nog
deden kunnen beoordelen of de subsidie op zich wordt behouden. Als dit het geval is, dan verhuist
het budget en de bevoegdheid daarvoor naar de gemeente.
De statuten worden voorbereid voor de gemeenteraad van oktober, waarna ze zullen gecommuniceerd
worden naar de raden. De nieuwe raad zal dan verder nog een huishoudelijk reglement moeten
uitwerken alsook opnieuw worden samengesteld en erkend. Hiervoor zal na goedkeuring door de
gemeenteraad een algemene oproep worden gedaan.
Voor vragen kan men uiteraard terecht bij de secretaris of bevoegd schepen van de adviesraad.
Opmerking van bestuurslid : Wat met beperking op aantal leden en verkiezing ?

De nieuwe statuten worden goedgekeurd door de aanwezigen en per volmacht, digitaal of telefonisch
nadien door de meerderheid van afwezigen en in bijlage bezorgd.
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