STATUTEN NOORD-ZUIDOVERLEG
GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 oktober 2013

Artikel 1
De Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking, hierna Noord-Zuidoverleg
genaamd, is een door het gemeentebestuur officieel erkende adviesraad.
DOELSTELLINGEN VAN HET NOORD-ZUIDOVERLEG
Artikel 2
Het Noord-Zuidoverleg heeft tot doel:
1°
samen met het gemeentebestuur een beleid te ontwikkelen inzake
ontwikkelingssamenwerking, met oog voor de structurele aspecten van de NoordZuidproblematiek.
2°
het beleid van het gemeentebestuur op dat vlak te ondersteunen voor zover dit
beleid in overeenstemming is met de visie en standpunten van het NoordZuidoverleg.
3°
een bijdrage leveren aan een objectieve beeldvorming over het Zuiden en de
Noord-Zuidverhoudingen.
4°
het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte gemeente, waar alle
inwoners respect hebben voor elkaars eigenheid, en waar de meerwaarde van de
multiculturele samenleving zichtbaar wordt.
Artikel 3
Het Noord-Zuidoverleg tracht dit doel te verwezenlijken door:
1°
het sensibiliseren, informeren en motiveren van zoveel mogelijk inwoners van
Heist-op-den-Berg aangaande Noord-Zuidthema’s, en het stimuleren van
verdraagzaamheid.
2°
het ondersteunen van lokale Noord-Zuidinitiatieven: van personen en organisaties
actief
in
de
ontwikkelingssamenwerking
en
van
projecten
inzake
ontwikkelingssamenwerking.
3°
het ondersteunen van de lokale 11.11.11-werking die jaarlijks de 11.11.11-actie
organiseert.
4°
het fungeren als overlegplatform en inspraakorgaan voor lokale organisaties en
personen die actief zijn rond Noord-Zuidthema’s, en het bevorderen van de
onderlinge samenwerking.
5°
het verstrekken van schriftelijk advies aan het gemeentebestuur over het
gemeentelijk Noord-Zuidbeleid in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit
gebeurt hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het College van Burgemeester
en Schepenen of van de Gemeenteraad.
6°
het verstrekken van advies over Noord-Zuidthema’s aan andere actoren in de
samenleving.
7°
onafhankelijk van elke instantie, groep of personen, eigen standpunten en
stellingnamen te bepalen i.v.m. ontwikkelingssamenwerking en NoordZuidproblematiek en deze kenbaar te maken door eigen voorlichtingsinitiatieven,
eigen publicaties via de beschikbare media.
Om de hiervoor omschreven doelstellingen te bereiken, kan het Noord-Zuidoverleg alle
initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben
en/of deze doelstellingen kunnen bevorderen.

SAMENSTELLING
Artikel 4
Het Noord-Zuidoverleg is een open vergadering, die samengesteld is uit
vertegenwoordigers van Heistse Noord-Zuidorganisaties en Heistse organisaties die in hun
werking Noord-Zuidthema’s aan bod laten komen, en individuele geïnteresseerde inwoners
van Heist-op-den-Berg. De schepen voor Noord-Zuidbeleid en de Noord-Zuidconsulenten
zijn lid van het Noord-Zuidoverleg.
Artikel 5
De leden moeten het Memorandum voor een gemeentelijk Noord-Zuidbeleid en de
doelstellingen van het Noord-Zuidoverleg onderschrijven, en moeten een
engagementsverklaring ondertekenen. Zij verbinden zich er ook toe regelmatig de
vergaderingen te volgen. Indien men niet aanwezig kan zijn, dient men zich te
verontschuldigen. Het lidmaatschap van het Noord-Zuidoverleg vervalt na drie
opeenvolgende afwezigheden zonder verwittiging.
Indien de leden niet meer beantwoorden aan de vermelde voorwaarden in de statuten,
verliezen zij hun lidmaatschap.
Alle leden van het Noord-Zuidoverleg staan op een ledenlijst, met naam, adres en
telefoonnummer. De ledenlijst vermeldt of de leden in persoonlijke naam ofwel als
afgevaardigde van een vereniging in het Noord-Zuidoverleg zetelen. Iedere
vertegenwoordiger kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger voor het bijwonen
van de vergaderingen. (Dit dient telefonisch of per email gemeld te worden aan de
secretaris)
De ledenlijst ligt ter inzage bij de secretaris van het Noord-Zuidoverleg.
Artikel 6
Om de goede werking te waarborgen kiest het Noord-Zuidoverleg uit haar leden een
voorzitter en een ondervoorzitter.
Noch de voorzitter, noch de ondervoorzitter mogen lid zijn van het gemeentepersoneel. De
Noord-Zuidconsulent zorgt voor het secretariaat van het Noord-Zuidoverleg.
De voorzitter vertegenwoordigt het Noord-Zuidoverleg ten overstaan van het
Gemeentebestuur en fungeert als contactpersoon tussen de overheid en het NoordZuidoverleg.
Als de voorzitter om één of andere reden verhinderd is, neemt de ondervoorzitter het
voorzitterschap waar.
Artikel 7
De adviesraad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur
van de gemeenteraad.
Artikel 8
Wie lid wil worden van het Noord-Zuidoverleg dient daartoe een aanvraag in bij de
secretaris van het Noord-Zuidoverleg.
Het lidmaatschap gaat pas in na de ondertekening van de engagementsverklaring en na
aanvaarding door het Noord-Zuidoverleg.
Indien blijkt dat een persoon of organisatie handelt
engagementsverklaring, wordt het lidmaatschap opgeheven.

in

strijd

met

de

WERKING
Artikel 9
Het Noord-Zuidoverleg vergadert ten minste drie maal per jaar.
Artikel 10
Ieder lid beschikt over één stem.
Lokale mandatarissen, de Noord-Zuidconsulenten en de personen die op de vergadering
worden uitgenodigd omwille van hun specifieke kennis of bekwaamheden beschikken niet
over stemrecht.
Geïnteresseerde niet-leden mogen de vergadering als waarnemer bijwonen.
Artikel 11
Met uitzondering van het wijzigen van de statuten en het uitsluiten van leden worden alle
besluiten van het Noord-Zuidoverleg genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige leden. Alleen onderwerpen die op de agenda staan kunnen ter stemming
worden voorgelegd.
Er wordt altijd naar een consensus gestreefd.
Alleen als er geen consensus is of als één der leden om de stemming vraagt, zal er tot
stemming overgegaan worden.
De stemmingen zijn openbaar, tenzij er gestemd wordt over personen.
De adviezen van het Noord-Zuidoverleg worden schriftelijk overgemaakt aan het College
van Burgemeester en Schepenen.
Bij gebrek aan consensus worden de argumenten pro en contra duidelijk weergegeven.
Artikel 12
De voorzitter in samenwerking met de secretaris heeft als opdracht:
1°
de agenda van de vergaderingen van de GROS op te stellen
2°
de vergaderingen van de GROS bijeen te roepen en te leiden
3°
te waken over de uitvoering van de in de GROS gemaakte afspraken.
Artikel 13
De verslagen van het Noord-Zuidoverleg worden opgemaakt door de secretaris, die de
verslagen tevens archiveert. Elk lid van het Noord-Zuidoverleg ontvangt een exemplaar
van het verslag. De verslagen worden ter inzage online gezet op het intranet van de
gemeentelijke website.
De uitnodigingen voor de vergaderingen en de agenda worden minstens één week vooraf
door de secretaris van het Noord-Zuidoverleg aan alle leden verzonden.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking van het Noord-Zuidoverleg.
Artikel 14
Het contactadres, alsook het correspondentieadres van het Noord-Zuidoverleg is op het
gemeentehuis bij de secretaris.

Artikel 15
De statuten van het Noord-Zuidoverleg kunnen bij twee derde meerderheid van stemmen
gewijzigd worden. Een bijkomende voorwaarde is dat twee derde van de stemgerechtigde
leden tijdens de stemming aanwezig is. Deze laatste voorwaarde vervalt in het geval het
voorstel tot wijziging van de statuten de vorige twee vergaderingen al op de agenda stond.
Vooraleer over een voorstel tot wijziging van de statuten en het uitsluiten van leden kan
besloten worden, moet het op een vorig Noord-Zuidoverleg voorgelegd en besproken
worden.
Bij staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd. Staken de stemmen opnieuw in de
tweede stemronde, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 16
Deze statuten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester
en Schepenen, die ze op haar beurt ter goedkeuring zal voorleggen aan de Gemeenteraad.

