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4. Afsprakennota adviesraden stad Oudenaarde. 
 
De gemeenteraad, 

Overwegende dat met de diverse adviesraden het tot aanbeveling strekt een afsprakennota op te maken; 

Overwegende dat het voorstel van afsprakennota werd voorgelegd aan de diverse adviesraden; 

Gelet op artikel 200 en 43 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De raad keurt de onderstaande afsprakennota tussen het stadsbestuur en de adviesraden goed. 

afsprakennota 

ADVIESRADEN – STAD OUDENAARDE 

ERKENNING 

Artikel 1 

Volgende adviesraden worden erkend als adviesorgaan: cultuurraad, sportraad, jeugdraad, milieuraad, 
gezinsraad, seniorenraad, adviesraad personen met een handicap, lokaal overleg kinderopvang, 
middenstandsraad, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). 

DOELSTELLINGEN 

Artikel 2 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de diverse adviesraden betrekken bij 
de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid. 

Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve 
besluitvorming in deze organen, de respectievelijke adviesraad om advies zullen vragen. 

De diverse adviesraden zullen hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen over de 
respectievelijke beleidsdomeinen. 

Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd zullen de diverse adviesraden 
geadviseerd worden met betrekking tot hun respectievelijk beleidsdomein. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG 

Artikel 3 

Wanneer het stadsbestuur de adviesraden om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie 
voegen. Tevens hebben de leden van de adviesraden het recht om inzage te nemen in alle documenten en 



dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht zal 
uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen is. 

Wanneer de respectievelijke adviesraden op eigen initiatief een advies wensen uit te brengen kunnen zij 
steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter 
beschikking zal stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Termijn info binnen de maand. 

ADVIES VRAGEN 

Artikel 4 

Het stadsbestuur zal de adviesvragen schriftelijk stellen met: 

1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 

2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening 
houden; 

3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur. 

Het stadsbestuur zal de respectievelijke adviesraden steeds minimaal een termijn van vier weken geven te 
rekenen vanaf de datum van verzending van de adviesvraag. 

Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn 
op gemotiveerd verzoek inkorten. 

In onderlinge afspraak tussen de adviesraden en het stadsbestuur kan de termijn ook verlengd worden. 

ADVIES UITBRENGEN 

Artikel 5 

Wanneer advies uitgebracht wordt aan het stadsbestuur zal steeds melding gemaakt worden van: 

1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke 
manier geconsulteerd werden; 

2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 

3. duidelijke weergaven van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende 
meningen of minderheidsstandpunten. 

De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. 

BEANTWOORDING VAN DE ADVIEZEN 

Artikel 6 

Het stadsbestuur zal binnen een termijn van vier weken te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het 
stadsbestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen. Indien de verdere 
behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de twee weken een antwoord 
bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum 
waarop een definitief antwoord aan de adviesraad zal bezorgd worden.  

ONDERSTEUNING 

Artikel 7 

Het stadsbestuur zal de adviesraden ondersteunen door: 

a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. 
De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en 
schepenen; 

b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen, alsook een 
gekwalificeerde ambtenaar ter beschikking te stellen. De gekwalificeerde ambtenaar wordt 
uitgenodigd op de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de 
adviesraad. 

Het is niet toegestaan aan de leden van de adviesraden een bezoldiging of een vergoeding voor kosten 
verbonden aan het lidmaatschap uit te betalen. 



Artikel 8 

De verslagen van de algemene vergadering en van de raden van beheer zijn openbaar en ter inzage. 

De Secretaris De Burgemeester-voorzitter 

Luc Vanquickenborne Marnic de Meulemeester 

 

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing en de afsprakennota wordt overgemaakt aan de diverse 
adviesraden van de stad Oudenaarde. 

 
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN 

NAMENS DE RAAD 

De Secretaris,  De Burgemeester-Voorzitter,  
Get. Luc Vanquickenborne Get. Marnic De Meulemeester 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, 
Op last, 
De Secretaris De Burgemeester-Voorzitter, 
 


