STATUTEN VAN DE
GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN

Art. 1 - Oprichting en status
Met ingang van 6 april 1971 werd in de gemeente Beveren-Waas een gemeentelijke
Gezinsraad opgericht met adviserend karakter, waarvan de erkenning als adviesraad aan de
gemeenteraad werd voorgesteld. Deze gemeenteraad ging, zonder tegenstemmen, tijdens de
openbare zitting van 7 juni 1971 akkoord met dit voorstel.
Art. 2 - Benaming
De officieel erkende adviesraad heet voluit “de Gemeentelijke Gezinsraad van Beveren-Waas”,
gemakkelijksheidshalve afgekort als “Gezinsraad”.
Art. 3 - Zetel
De Gezinsraad is officieel gevestigd in het Sociaal Huis van Beveren (Oude Zandstraat 92).
Art. 4 – Doel
De Gezinsraad heeft van het gemeentebestuur de bevoegdheid gekregen om advies te
verstrekken over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Zij kan enerzijds advies geven op
vraag van het gemeentebestuur, maar anderzijds ook op eigen initiatief een advies verstrekken
over gezinsgerelateerde aspecten. Anders gesteld: de Gezinsraad is een gemeentelijke
adviesraad die een belangrijke adviserende bevoegdheid heeft waarbij alle actoren die een
Beverse band hebben met het gezinsleven betrokken kunnen worden. De Gezinsraad is als
advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom.
Art. 5 - Duur
De gemeentelijke gezinsraad wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde
ontbonden worden. De ontbinding wordt uitgesproken bij aanwezigheid van 2/3 meerderheid
van de leden en bij een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Art. 6 – Samenstelling en stemrecht
De gemeentelijke gezinsraad is een orgaan dat een pluralistische werking nastreeft en is als
volgt samengesteld. Vertegenwoordigers van verenigingen die de gezinsbelangen behartigen en
een band met Beveren en/of één van de deelgemeentes hebben, kunnen zich kandidaat stellen
als bestuurslid van de Gezinsraad. We denken hierbij bijvoorbeeld aan oudercomités,
wijkcomités en zelfhulpgroepen. Ook persoonlijk geïnteresseerden die in Beveren wonen en/of
werken zijn welkom.
Bij voorkeur is de samenstelling evenredig verdeeld tussen mannen en vrouwen. Ten hoogste
twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht. De Gezinsraad telt minstens 3
vertegenwoordigers.
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Het Bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
6.1. De stemgerechtigde leden
De stemgerechtigde leden zijn:
✓ Voorzitter
✓ Ondervoorzitter
✓ Penningmeester
✓ Bestuursleden niet vermeld zijn bij de niet-stemgerechtigde leden
De stemgerechtigde leden mogen sowieso geen lid zijn van de OCMW- of gemeenteraad.
6.2. De niet-stemgerechtigde leden
De niet-stemgerechtigde leden zijn:
✓ De schepen die het gezinsbeleid onder zijn of haar bevoegdheid heeft
✓ Een secretaris door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduid en/of een
gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor gezinszaken
✓ Vertegenwoordigers van andere adviesraden
✓ Ere-voorzitters
Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch mogelijk
beleid te kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en open inspraak. In die geest moeten
de statuten geïnterpreteerd worden.
De gezinsraad vertrekt van een consensusmodel. Slechts indien er geen consensus bereikt
wordt, gaat de raad over tot de stemming. In dat geval worden de beslissingen genomen bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden, tenzij expliciet anders bepaald.
Art.7 – Kandidaatstelling en hernieuwing
7.1 einde bestuursperiode
De Gezinsraad volgt de kalender van de gemeentelijke legislatuur. Alle bestuursmandaten
lopen dus automatisch af bij het einde van de gemeentelijke legislatuur (dus na een periode van
maximum zes jaar, met name bij het ontbinden van de gemeenteraad). De huidige
bestuursleden van de Gezinsraad dienen zich na afloop van de bestuursperiode dus opnieuw
kandidaat te stellen. Deze hernieuwing van aanstelling moet schriftelijk gebeuren via de
voorzitter en/of secretaris van de Gezinsraad.
De verkiezing gebeurt op de laatste bestuursvergadering van de gemeentelijke legislatuur, en
verloopt geheim. De nieuw verkozen bestuursploeg van de Gezinsraad kan pas samenkomen
nadat de nieuwe gemeenteraad is samen- en aangesteld.
7.2 tussentijdse kandidaten
Kandidaten die gedurende een lopende legislatuur wensen toe te treden tot het Bestuur van de
Gezinsraad moeten dit schriftelijk melden aan de voorzitter en/of secretaris van de Gezinsraad.
Vervolgens wordt deze kandidatuur toegevoegd op de agenda van de bestuursvergadering van
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de Gezinsraad. Ongeacht hun looptijd lopen ook deze bestuursmandaten af op het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
De stemgerechtigde leden van het Bestuur kiezen op de bestuursvergadering bij gewone
meerderheid over het al dan niet aanvaarden van deze kandidaat-bestuursleden.
7.3 specifieke mandaten
Bovenop de bepalingen van artikels 9.1 en 9.2 geldt voor de specifieke mandaten van
voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester dat als bij een eerste stemronde geen enkel lid de
vereiste meerderheid behaald, dan wordt gekozen tussen de twee leden die in de eerste
stemronde het hoogste aantal stemmen hebben gekregen.
Het mandaat van voorzitter kan maximaal één keer hernieuwd worden. Een voorzitter kan dus
maximaal 12 jaar aaneensluitend aanblijven. Het staat oud-voorzitters vrij zich opnieuw
kandidaat te stellen na andermans voorzitterschap, dus na een zogenaamde afkoelingsperiode.
De uittredende voorzitter kan, indien hij/zij een volledig mandaat heeft uitgeoefend en hij/zij
dit wenst, als erevoorzitter in de raad opgenomen worden, evenwel zonder stemrecht.
Art. 8 – einde, ontslag en uitsluiting
De Gezinsraad volgt de kalender van de gemeentelijke legislatuur. Alle bestuursmandaten
lopen dus automatisch af bij het einde van de gemeentelijke legislatuur (dus na een periode van
maximum zes jaar). Dit is met inbegrip van de bestuursmandaten die tijdens de gemeentelijke
legislatuur zijn opgenomen (ongeacht hun looptijd).
Elk lid kan ten allen tijde uit de gemeentelijke gezinsraad treden. Hij moet dit schriftelijk
meedelen aan de voorzitter en/of de secretaris van de gemeentelijke gezinsraad.
Het Bestuur kan besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing daartoe wordt genomen door een
2/3 meerderheid. Minstens de helft van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn of moet
vertegenwoordigd zijn bij volmacht (maximum 1 volmacht per stemgerechtigd lid). De
stemming is geheim. Het uit te sluiten lid wordt vooraf van het voornemen tot uitsluiting
schriftelijk ingelicht en kan zijn/haar verweermiddelen voordragen.
De redenen van uitsluiting kunnen zijn:
✓ drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging
✓ de niet-naleving van de statuten van de gemeentelijke gezinsraad
✓ ongepast gedrag van het betrokken lid dat een normale verdere samenwerking met de
Gezinsraad uitsluit
Art. 9 – Financiële impact
Alle mandaten zijn onbezoldigd.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
gemeentelijke gezinsraad, geen recht op een aandeel in de behaalde winsten van de
gemeentelijke gezinsraad en kunnen bij uittreding, uitsluiting, einde mandaat of overlijden
nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Zij
kunnen geen opbrengsten halen uit de organisatie waardoor de leden zich individueel verrijken.
Bij ontbinding of vereffening van de gemeentelijke gezinsraad, om welke reden ook, gaan de
goederen en gelden terug naar de gemeente.
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Het gemeentebestuur engageert zich om de gezinsadviesraad over werkingsmiddelen te laten
beschikken en draagt ook alle werkings-, representatie- en administratiekosten.
Op eenvoudig verzoek van de voorzitter worden alle financiële verrichtingen (in- en uitgaven)
door de penningmeester mondeling toegelicht op de bestuursvergadering.
Art. 10 - Kennisgeving
De installatie van de gemeentelijke gezinsraad, zijn samenstelling, de eventuele
wijzigingen/uitbreidingen en de benoeming voor de functies worden voor kennisgeving
medegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 11 – Vergaderingen
Het Bestuur komt minstens drie maal per jaar samen.
Bijkomende vergaderingen worden door de voorzitter samengeroepen op zijn initiatief of op
verzoek van de schepen.
Iedere vergadering heeft een dagorde die samen met de plaats, datum en uur van vergaderen
schriftelijk wordt meegedeeld aan de bestuursleden.
Elk bestuurslid kan een (bijkomend) punt inzake de dagorde bij de voorzitter indienen; dit dient
veertien dagen voor de vergadering meegedeeld te worden.
De vergaderingen zijn niet openbaar.
Als bepaalde thema’s dit vereisen, kunnen werkgroepen opgericht worden.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de bestuursvergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter. In geval van afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter wordt de
bestuursvergadering voorgezeten door de penningmeester.
Art. 12 – Beraadslagingen
Om geldig te kunnen stemmen moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
zijn (of met volmacht). Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de volgende
vergadering over dezelfde dagorde beslissen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
leden.
De beslissingen dienen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen te worden. Bij staking van stemmen en na een tweede stemronde is het voorstel
verworpen.
De leden stemmen mondeling, behalve bij stemming over natuurlijke personen en wanneer de
raad het anders beslist. In dat geval gebeurt de stemming geheim. De vergadering kan een
reglement van inwendige orde opstellen.
Elk stemgerechtend lid heeft 1 stem.
Art. 13 – Verslagen
Van elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt. Bij
afwezigheid van de secretaris maakt de voorzitter het verslag, of duidt deze een notulist uit de
aanwezige bestuursleden aan.
Een exemplaar van elk verslag van de bestuursvergaderingen wordt toegestuurd aan
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✓ alle bestuursleden van de Gezinsraad
✓ de bij de Gezinsraad aangesloten verenigingen
✓ de andere gemeentelijke adviesraden van de gemeente Beveren
Verslagen zijn openbaar en komen, na goedkeuring, op de website van de gemeente Beveren.
Art. 14 - Aangesloten verenigingen
Elke gezinsorganisatie kan aan de Gezinsraad het verzoek richten om erkend te worden als
officiële vereniging aangesloten bij de Gezinsraad van Beveren. Dit verzoek moet schriftelijk
aan de voorzitter en/of secretaris gericht worden, die het vervolgens toevoegen aan de dagorde
van de bestuursvergadering.
Elke kandidaat-aangesloten vereniging dient zich voor te stellen op de bestuursvergadering van
de Gezinsraad, indien hierom verzocht wordt.
De gemeentelijke Gezinsraad zal deze vereniging dan aanvaarden of op gemotiveerde wijze
afwijzen als aangesloten vereniging bij de Gezinsraad van Beveren.
Aangesloten verenigingen kunnen ook een aanvraag tot betoelaging indienen, indien zij aan
alle voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement voldoen. De Gezinsraad aanvaardt,
wijzigt of weigert gemotiveerd deze aanvraag, om ze vervolgens over te maken aan het
gemeentebestuur die uiteindelijk beslist, gebaseerd op de motivatie van de Gezinsraad.
De Gezinsraad beschikt ook over de mogelijkheid om verenigingen te schrappen als
aangesloten vereniging. Hiertoe beslist het Bestuur van de Gezinsraad.
Art. 15 – Wijziging van de statuten
De gemeentelijke gezinsraad kan wijzigingen aan de statuten voorstellen. Over deze wijziging
kan alleen rechtsgeldig beraadslaagd worden indien het voorwerp uitdrukkelijk wordt vermeld
in de uitnodiging en wanneer 2/3 van de leden aanwezig is en 2/3 der uitgebrachte stemmen de
wijziging goedkeurt. Is een tweede stemming noodzakelijk, dan is een gewone meerderheid
voldoende voor de wijziging van deze statuten.
De voorstellen voor wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 16 – juridische bescherming van de bestuursleden
De bestuursleden van de gemeentelijke gezinsraad zijn door de gemeente Beveren verzekerd
voor hun burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van hun mandaat en voor
ongevallen (medische kosten, overlijden, blijvende invaliditeit) die zich voordoen tijdens de
uitoefening van hun activiteiten.
Pieter Van Bastelaere
Voorzitter Gezinsraad Beveren
Februari 2014
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