
Reglement van de gemeentelijke adviesraad  voor de politiek van de gehandicapte personen 

 

Hoofdstuk 1 - Voorwerp en bevoegdheden  

Artikel 1. De Gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek richt een gemeentelijke adviesraad voor 

de politiek van de gehandicapte personen op met een vierdelige doelstelling  

 

§1 Het voorstellen van een ontwikketing van een globale politiek voor de gehandicapte 

personen door het zorgen voor een coördinatie met al de scheppen.  

 

§2 Het uitbrengen van adviezen over problemen die tot haar bevoegdheden behoren of die 

haar worden voorgelegd door hetzij de Gemeenteraad, hetzij het College van Burgemeester en 

Schepenen 

 

§ 3 Het beraadslagen, op voorstel van één of meerdere van haar leden, over alle problemen 

die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op personnen met handicap en het 

voorstellen aan de gemeentelijke overheid van alle nuttige maatregelen die op dat vlak kunnen 

worden genomen. 

 

§ 4 Het opmaken van voorstellen om de informatiedoorstroming naar de bevolking toe te 

bevorderen omtrent onderwerpen die haar aanbelangen 

 

Artikel 2. Gemeentelijke adviesraad  voor de politiek van de gehandicapte personen heeft, 

zoals uit haar naam kan worden afgeleid, een raadgevende taak, het beslissingsrecht behoort 

uitsluitend aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad. 

 

Hoofdstuk II - Samenstelling  

Artikel 3. De Gemeentelijke adviesraad bestaat tot ten minste 10 leden en maximum dirtig 

leden, de voorzitter inbegrepen.  

 

Artikel 4. § 1. De liden benoemd door de Gemeenteraad voor een periode van drie jaar en op 

voorstelling van de College. 

 

§ 2. De mandaat is vervalt van rechtswege op 1 januari van het jaar dat volgt op de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Artikel 5. Kunnen slechts lid van de Gemeentelijke adviesraad  zijn, diegenen die : 

 

• Meerderjarig of dusdanig verklaard zijn 

• Die hun woonplaats in Sint-Jans-Molenbeek hebben of een belangrijke activiteit 

uitoefenen in verband met het voorwerp van de Gemeentelijke adviesraad 

• Die speciaal bevoegd zijn om de rechten, de belangen of de eisen van personen met 

en handicap  

Artikel 6. De Gemeentelijke adviesraad kan ook elke persoon raadplegen die haar in zijn 

hoedanigheid van deskundige bij haar werkzaamheden kan bijstaan. 



 

Artikel 7. § 1 De gemeenteraadsleden kunnen, als gastleden, deelnemen aan de zittingen van 

de gemeentelijke adviesraad voor de politiek van de gehandicapte personen.  

  

§ 2 De gemeenteraadsleden die wensen regelmatig op de hoogte gesteld te worden van de 

werkzaamheden van de gemeentelijke adviesraad voor de politiek van de gehandicapte 

personen dienen een schriftelijke aanvraag bij de Voorzitter in.  De uitnodigingen, verslagen van 

de vergaderingen en alle dokumenten die aan de leden doorgegeven worden, worden hen 

toegezonden.  

  

§ 3 Indien een gemeenteraadslid uitdrukkelijk gemandateerd wordt als vertegenwoordiger van 

een vereniging wiens kwalificatie door de Gemeenteraad als pertinent beoordeeld wordt, wordt 

hij als volwaardig lid opgenomen.  

  

§ 4 Dit artikel is ook toepasselijk op politieke mandatarissen of vertegenwoordigers van een 

overheid, die een bevoegdheid op gemeenschappelijk of gewestelijk niveau uitoefenen (Brussels 

Gewest).  

  

§ 5 Het aantal Commissieleden dat krachtens § 3 of § 4 van dit artikel benoemd wordt, mag niet 

groter zijn dan één derde van het totaal aantal gemeentelijke adviesraad voor de politiek van de 

gehandicapte personen. 

 

Artikel 8. Het staat elk lid vrij ontslag te nemen uit de Gemeentelijke adviesraad. Het ontslag 

wordt schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen medegedeeld en vervolgens 

aan de Gemeenteraad voorgelegd voor kennisname en goedkeuring. 

 Artikel 9 De leden die niet meer voldoen aan de door dit reglement opgelegde voorwaarden en 

deze die, zonder verontschuldiging, gedurende drie opeenvolgende zittingen afwezig zijn, 

worden geacht ontslagnemend te zijn. Hun ontslag wordt ambtshalve door de Gemeenteraad 

uitgesproken. 

 

Artikel 10. Elk lid dat zijn verplichtingen ten opzichte van de Gemeentelijke adviesraad niet 

nakomt kan door de Gemeenteraad uit zijn functie worden ontheven. De belanghebbende zal 

zich voorafgaandelijk mogen verdedigen. 

 

Artikel 11. De leden verbinden zich om aan de werkzaamheden van de gemeentelijke adviesraad 

voor de politiek van de gehandicapte personen deel te nemen in een geest van beleefdheid, van 

eerbied van de verschillen en van de Belgische Wet.  

  

De Gemeenteraad kan een lid die die geest niet eerbiedigt afzetten op voorstel van het College 

van Burgemeester en Schepenen.  De belanghebbende zal vooraf zijn/haar verdediging 

schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen kenbaar mogen maken.  

 

Artikel 12. In geval van overlijden, ontslag of ontheffing uit de ftnctie van een lid, gaat de 

Gemeenteraad eventueel over tot zijn vervanging. Deze vervanging is verplicht als de 

Gemeentelijke adviesraad  niet tien leden minimum bevat. Het lid benoemd krachtens dit 

artikel werkt de mandaat van diegene die hij vervangt af.  

 

 



 

Hoofdstuk III -Or anisatie en werkin  

Article 13. De schepen die de sociale Actie dienst onder zijn bevoegdheid heeft, is van recht 

lieden van de Gemeentelijke adviesraad. Het secretariat is door een gemeentedienst geduidt. 

 

Artikel 14. §1. De voorzitter roept de Gemeentelijke adviesraad dit ten minste drie keer per 

jaar.  

§ 2. Hij is ertoe gehouden de Gemeentelijke adviesraad  bijeen te roepen wanneer ten minste 

één derde van de leden hem erom verzoeken. 

§ 3. De oproep geschiedt schriftelijk en aan huis of per email ten minste vijf vrije dagen voor de 

dag van de vergadering. Zij bevat de agenda. Deze wordt door de Voorzitter bepaald.  Ieder lid 

kan de plaatsing van een punt op de agenda vragen 

§ 4. Behoudens dringende gevallen, mag geen enkel onderwerp worden behandeld dat niet op 

de agenda vermeld staat, 

Article 15. Een Commissielid kan zich op een zitting van de Commissie laten vertegenwoordigen 

ofwel door een ander lid van de vereniging die hij in de Commissie vertegenwoordigt.  Deze 

delegatie geschiedt door middel van de volmacht die bij iedere convocatie gevoegd wordt.  Een 

lid mag, tijdens éénzelfde Commissiezitting, maximum een volmacht bezitten.  

 

Artikel 16. § 1.De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, als hij afwezig is, door 

de ondervoorzitter.  

§ 2. Indien zowel alle afwezig of verhinderd zijn, wordt het voorzitterschap opgenomen door 

het oudste aanwezig lid. 

Artikel 17. Alle beslissingen worden door de aanwezige leden genomen bii eenvoudige 

meerderheid van stemmen. Het standpunt van de gebeurlijke minderheid wordt vermeld in het 

proces-verbaal. Bii staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

Artikel 18. § 1 De gemeentelijke adviesraad voor de politiek van de gehandicapte personen kan 

uitnodigen om aanbevelingen te stemmen.  Deze zijn adviezen of voorstellen, die door de 

aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde Commissieleden met volstrekte meerderheid 

(de helft plus 1 van de stemmen) goedgekeurd worden, op voorwaarde dat tijdens de stemming 

een quorum gelijk aan de helft van het totaal aantal Commissieleden aanwezig is en/of door 

volmacht vertegenwoordigd wordt.  Het standpunt van de eventuele minderheid wordt in het 

verslag van de vergadering vermeld.  In het geval dat een voorstel geen meerderheid behaalt, 

wordt het voorstel niet goedgekeurd.  

  

§ 2 Op verzoek van ten minste één derde van de leden wordt de Voorzitter gehouden om een 

voorstel van aanbeveling tot stemming voor te leggen.  

  

§ 3 De Schepen, de secretaris en iedere persoon die als gast deelneemt aan de werkzaamheden 

van de gemeentelijke adviesraad voor de politiek van de gehandicapte personen, zijn niet 

stemgerechtigd voor de goedkeuring van aanbevelingen.  

 



Artikel. 19. § 1. De secretaris of zijn vervanger stelt het proces-verbaal van elke vergadering 

op. § 2. Dit proces-verbaal venneldt de genomen beslissingen, het resultaat van de 

stemmingen, alsook de naam van al de aanwezige of verontschuldigde leden. 

 

Artikel. 20. De beslissingen genomen door de Gemeentelijke adviesraad  en geacteerd in het 

proces-verbaal worden door de voorzitter voorgesteld aan het College. 

 

Artikel. 21. Elk jaar, in de loop van de maand januari, stelt de secretaris een activiteitenverslag 

over het verlopen jaar op.  

 

Artikel. 22. Het Gemeentebestuur stelt aan de Gemeentelijke adviesraad een vergaderlokaal 

ter beschikking en voorziet haar, voor de uitoefening van haar activiteiten, van het 

noodzakelijke meubilair, materieel, documenten en drukpapier. 

 

Artikel 23. De uitgaven die de regelmatige werking van de Gemeentelijke adviesraad met zich 

meebrengt, worden ingeschreven op de gemeentebegroting. 

 

Artikel 24. Elke problematiek die niet door dit reglement wordt geregeld, valt onder de 

bevoegdheid van het College. 


