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DIENST TOERISME 

Adviesraad voor Toerisme: statuten 

HOOFDSTUK 1 - OPRICHTING EN ZETEL 

Art. 1 - In de gemeente Beveren werd op 28 februari 2017 een gemeentelijke adviesraad voor 

toerisme opgericht overeenkomstig de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet. 

De officiële zetel van de Adviesraad voor Toerisme is gevestigd in het gemeentehuis te 9120 

Beveren 

 

HOOFDSTUK 2  - DOEL 

Art. 2 - De gemeentelijke adviesraad voor toerisme heeft tot doel de toeristische troeven van de 
gemeente te promoten en te waken over het toeristisch potentieel en de aantrekkelijkheid van 

de gemeente voor eendags- en verblijfstoerisme te bewaken. 

Art. 3 - Om dit doel te bereiken brengt de adviesraad op  vraag van de gemeente of op eigen 
initiatief advies uit over het toeristisch beleid. Daarnaast kan de adviesraad ook zelf initiatieven 

ontwikkelen of ondersteunen of activiteiten uitwerken. 

 

HOOFDSTUK 3  - SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 

Art. 4 - De gemeentelijke adviesraad voor toerisme moet representatief zijn voor het lokale 
toeristische veld. Hij is samengesteld uit deskundigen, geïnteresseerde inwoners en 

afgevaardigden aangeduid door verenigingen, instellingen en andere organisaties die actief zijn 

in de toeristische sector. 

Art. 5 - De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

- minimum 18 jaar oud zijn; 
- woonachtig zijn in de gemeente Beveren; 

- geen personeelslid zijn van gemeente Beveren; 

- niet zetelen als gemeenteraadslid. 

Art. 6 - Stemgerechtigde leden zijn geïnteresseerde inwoners, deskundigen en effectieve 

afgevaardigden van de in de artikel 4 vermelde organisaties. 
 

- Elke vereniging kan één afgevaardigde en één plaatsvervanger aanduiden. De afgevaardigde 

kan slechts één vereniging vertegenwoordigen. De plaatsvervanger is stemgerechtigd bij 
afwezigheid van de effectieve afgevaardigde; 
- Ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden mogen van hetzelfde geslacht zijn. 

 
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid (d.i. de helft + 1) van de geldig uitgebrachte 

stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen 
wordt het agendapunt verdaagd naar de volgende vergadering. 

Art. 7 -  De kandidaatstelling gebeurt schriftelijk bij het gemeentebestuur. Het College van 

Burgemeester en Schepenen beslist over de ontvankelijkheid van de kandidatuur, rekening 
houdend met de in art. 5 en art. 6 voorziene voorwaarden. 

Art. 8 - De gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor toerisme en de schepen voor toerisme 
nemen als niet-stemgerechtigde leden deel aan de vergadering. Daarnaast kan de adviesraad te 

allen tijde deskundigen, niet aan de gemeente verbonden, of afgevaardigden van toeristische 
koepelorganisaties (bv. Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland) permanent of op ad 
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hoc basis als deskundige uitnodigen op de vergaderingen. Ook deze afgevaardigden en 

deskundigen zetelen in de raad als niet-stemgerechtigde leden. 

Art. 9 –  Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld: 

- door intrekking van hun opdracht door de organisatie of instelling die zij vertegenwoordigen. 
Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter van de Adviesraad worden 

toegezonden; 
- door het ontslag van de betrokkene uit de adviesraad voor toerisme of uit de organisatie die 

hij/zij vertegenwoordigt. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene 
of door de organisatie; 

- door drie opeenvolgende, niet-gemotiveerde afwezigheden; 
- wanneer de vergadering met 2/3 van de stemmen beslist dat de betrokkene niet langer 
voldoet aan het gevraagde engagement; 

-door het niet meer woonachtig zijn in de gemeente; 
- door niet langer te voldoen aan de in artikel 5 gestelde voorwaarden. 

Art. 10 ‐ De vergadering kiest uit de stemgerechtigde leden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid (de helft + 1) van de geldig uitgebrachte 
stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. 
Als bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste 
stemronde, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben 

behaald. 

Hebben bij de eerste stemronde sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan 

wordt de jongste kandidaat tot de tweede stemronde toegelaten. 
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van 

stemmen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de jongste kandidaat de 

voorkeur. 

Art. 11 ‐ De voorzitter zit de vergaderingen voor. De voorzitter opent en sluit de vergaderingen. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra minimum de helft plus één van de 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter 

de vergadering voor geopend. 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 

kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. De 
vergadering wordt dan geannuleerd. De leden worden in dit geval binnen de zestig 
kalenderdagen en voor dezelfde agenda opnieuw samengeroepen. De adviesraad voor 

toerisme kan dan over diezelfde agendapunten geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige 
leden. 

De voorzitter behandelt de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde 
volgorde, tenzij de vergadering er anders over beslist. 

Art. 12 ‐ De secretaris van de adviesraad voor toerisme is, in overleg met de voorzitter, belast 
met het opmaken en verzenden van de agenda voor de vergaderingen met daarbij de nodige 
toelichtingen. Hij of zij maakt het verslag op van de vergaderingen en legt dit ter goedkeuring 

voor op de eerstvolgende vergadering. 
De secretaris maakt ook jaarlijks een jaarverslag op ten behoeve van de gemeenteraad en staat 

in voor het schrijven van de adviezen en het verzorgen van de briefwisseling met het 
gemeentebestuur. 
 

Art. 13 – De penningmeester maakt een begroting en een financieel verslag op, die ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de  vergadering. 
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Art. 14 ‐ De gemeentelijke ambtenaar voor toerisme legt het verslag van de vergadering, de 

goedgekeurde begroting en financieel verslag voor aan het college. Het jaarverslag wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

HOOFDSTUK 4 - BIJEENROEPING EN OPENBAARHEID VAN DE VERGADERINGEN 

Art. 15 - De Raad vergadert in het door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld lokaal. 
Het staat de Raad vrij om op andere locaties te vergaderen. 

Art. 16 - De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Op schriftelijk verzoek van 
tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden is de voorzitter verplicht de vergadering bijeen te 

roepen binnen de 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag. 

Art. 17 - De bijeenroeping gebeurt schriftelijk en bevat de datum, de plaats, het uur en de 
agenda die door de voorzitter wordt bepaald, tenzij de raad bijeengeroepen werd door 1/3 van 

de leden. De bijeenroeping gebeurt minstens 10 dagen voor de zitting. In geval van 

hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden.  
De uitnodigingen worden bij voorkeur enkel per e-mail bezorgd. 

Art. 18 - De leden kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de volgende vergadering, de secretaris 

verzoeken om agendapunten op de agenda van de eerst volgende vergadering toe te voegen. 

Dit gebeurt eveneens bij voorkeur via e-mail en gaat vergezeld van een korte toelichtende 
nota. 

Art. 19 - De voorzitter kan voorgestelde agendapunten uitstellen of weigeren indien deze niet 

in overeenstemming zijn met de statuten. 

Art. 20 - De vergaderingen zijn niet openbaar. De verslagen van de vergaderingen zijn wel ter 

inzage en worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

 

HOOFDSTUK 5 - WIJZE VAN ADVIESVERLENING 

Art. 21  - Wanneer het college van burgemeester en schepenen de Raad om advies vraagt, zal 
zij bij de adviesvraag de nodige informatie voegen en aangeven tegen wanneer het advies 
wordt ingewacht. De adviesvraag wordt steeds gericht aan de voorzitter van de Raad. 

Art. 22 - De Raad zal de adviezen die zij uitbrengt steeds motiveren en schriftelijk bezorgen aan 

het gemeentebestuur. 

 

HOOFDSTUK 6 -  WIJZIGING STATUTEN 

Art. 23 - Over het voorstel tot wijzigen van de statuten kan alleen geldig beraadslaagd worden, 
als dit punt uitdrukkelijk is opgenomen op de agenda van de vergadering en minimaal twee 

derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Indien een eerste vergadering niet in aantal is dan kan een tweede vergadering worden 

georganiseerd die ongeacht het aantal aanwezigen geldig beraadslaagt op voorwaarde dat de 
agenda vermeldt dat het gaat om een tweede oproeping tot wijziging van de statuten. 

Art. 24 - Het voorstel tot wijzigen wordt aanvaard bij een twee derde meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 

Art. 25 - Iedere wijziging van de statuten moet na goedkeuring door de Adviesraad voor 
Toerisme eveneens worden goedgekeurd door de Gemeenteraad vooraleer uitwerking te 
hebben. 


