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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 november 2019

AFDELING WELZIJN - Welzijn

17 2019_GR_00295 Bevestiging statuten Leeuw Mondiaal - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; de heer Jeroen 
Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Ann De Ridder; mevrouw Betty Willems

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Bij de start van een nieuwe bestuursperiode is het verplicht om in het eerste jaar van de 
nieuwe legislatuur de statuten van adviesraden ter goedkeuring een de gemeenteraad  
voor te leggen.

Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2017: Goedkeuring statuten en huishoudelijk 
reglement van ‘Leeuw Mondiaal’: 2017AP094016.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.
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Stemming op het besluit

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 27 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; 
Kathleen D'Herde; Marleen De Kegel; Lydie De Smet; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan 
Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Bart 
Keymolen; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Wim 
Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; 
Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout
- 1 onthouding(en): Eddy Longeval

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt van statuten van Leeuw Mondiaal van 27 april 2017 goed.

Bijlagen
1. Statuten.leeuw.mondiaal..30.01.2017.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 
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STATUTEN LEEUW MONDIAAL  

TITEL 1: Wettelijke grond

Artikel 1: Relevante wetgeving

- gemeentedecreet: artikel 200

- regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 – 2019 (pg 156 – 157)

- beleidsnota buitenlands beleid, internationaal ondernemen, 

ontwikkelingssamenwerking 2014 – 2019  (pg 40 – 48)

- staten-generaal van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking van 18 april 2016

TITEL 2: Oprichting, zetel en status

Artikel  2 Oprichting

- Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor mondiaal beleid onder de benaming 

‘Leeuw Mondiaal’ opgericht. 

Artikel  3 Zetel

- De gemeentelijke adviesraad  ‘Leeuw Mondiaal’ heeft zijn zetel in het gemeentehuis 

van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Artikel  4 Status

- Leeuw Mondiaal neemt zelfstandig beslissingen over  haar dagelijkse werking.

TITEL 3: Doel , wettelijke bepalingen

Artikel  5 Doel

- De gemeentelijke adviesraad ‘Leeuw Mondiaal’ is een adviserend en coördinerend 

orgaan dat tot doel heeft een geïntegreerd beleid, waarbij de samenwerking met 

het Zuiden en duurzame ontwikkeling centraal staat, te bevorderen.

-  Leeuw Mondiaal zal voorstellen formuleren aangaande ontwikkelingsamenwerking 

en duurzame ontwikkeling. 

- Leeuw Mondiaal wil overleg en samenwerking tot stand brengen tussen instellingen 

die actief zijn op het vlak van wereldwelzijn en duurzame ontwikkeling.

- Leeuw Mondiaal neemt initiatieven inzake wereldwelzijn om de Leeuwse bevolking, 

de scholen, de verenigingen en de lokale overheid te sensibiliseren en te informeren.

- Leeuw Mondiaal ondersteunt, indien mogelijk, de Leeuwse organisaties en projecten 

die in het kader van wereldwelzijn actief zijn en de acties van de koepelbeweging.

Artikel  6 Wettelijke bepalingen 
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- Het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het OCMW 

ondersteunen Leeuw Mondiaal inhoudelijk  en bezorgen haar  beleidsdocumenten 

en het cijfermateriaal over materies die wereldwelzijn en duurzame ontwikkeling 

aanbelangen.

TITEL 4: Samenstelling algemene vergadering / dagelijks bestuur

4.1. Algemene vergadering

Artikel  7 Samenstelling

- De algemene vergadering is samengesteld uit:

1) maximum twee effectief en of twee plaatsvervangende leden gemandateerd 

door elke erkende vereniging die, als de gemeente erom vraagt, een actieve 

werking kan aantonen binnen de gemeente met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking;

2) onafhankelijke inwoners kunnen op hun verzoek lid worden van Leeuw 

Mondiaal; hun aantal mag niet meer bedragen dan een vierde van het totaal 

aantal leden van Leeuw Mondiaal.

3) één afgevaardigde uit de door de gemeenteraad erkende adviesraden: 

cultuurraad, jeugdraad, sportraad, raad voor lokale economie, milieuraad en 

de seniorenraad kunnen op hun verzoek lid worden van Leeuw Mondiaal.

Om in de algemene vergadering  afgevaardigd te worden, dient men te 

voldoen aan volgende voorwaarden:

 gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-Leeuw;

 lid zijn van een vereniging die actief is op het vlak van 

ontwikkelingssamenwerking;

 een onafhankelijke burger;

 een afgevaardigde van een gemeentelijke adviesraad.

Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van Leeuw Mondiaal.

De schepen bevoegd voor mondiaal beleid kan als waarnemer worden uitgenodigd.

Deskundigen kunnen voor bepaalde thema’s mee worden uitgenodigd.

Artikel  8 Stemgerechtigde leden

- De leden vermeld in artikel 7, punt 1 – 2 – 3  zijn stemgerechtigd.

Artikel  9 Niet stemgerechtigde leden

 de schepen bevoegd voor mondiaal beleid;
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 deskundigen;

 de ambtelijk afgevaardigde(n) van het lokaal bestuur.

Artikel  10 Mogelijkheid vervanging

- De stemgerechtigde afgevaardigden kunnen zich laten vervangen door een 

gemandateerd plaatsvervanger. 

Artikel 11 Maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht

- Ten hoogste twee derde van de leden van de Leeuw Mondiaal zijn van hetzelfde 

geslacht.

Artikel  12  Duur van het mandaat

- Het mandaat van de stemgerechtigde leden van de gemeentelijke adviesraad 

‘Leeuw Mondiaal’ is vastgesteld per legislatuur, in die zin dat de zetelende adviesraad 

in functie blijft tot de dag van de installatie van de nieuwe gemeentelijke adviesraad. 

Deze adviesraad wordt binnen de zes maanden volgend op de start van de nieuwe 

legislatuur geïnstalleerd. 

Artikel  13 Behoud / verlies lidmaatschap

- Het lidmaatschap van een afgevaardigde van  een nieuwe vereniging kan worden 

verkregen door een schriftelijke aanvraag te richten tot de voorzitter. Ze worden 

erkend door de adviesraad ‘ Leeuw Mondiaal’ na positief advies van het dagelijks 

bestuur. De aanvrager moet minstens één jaar een actieve werking met betrekking 

tot ontwikkelingssamenwerking  in Sint-Pieters-Leeuw aantonen.

- Een lid van de adviesraad Leeuw Mondiaal verliest zijn mandaat doordat de 

vereniging waartoe hij behoort niet langer voldoet aan de voorwaarden. Een lid van 

de adviesraad Leeuw Mondiaal kan zijn ontslag indienen bij het dagelijks bestuur. Een 

geïnteresseerde burger kan eveneens ontslag nemen uit Leeuw Mondiaal, door zijn of 

haar ontslag in te dienen bij het dagelijks bestuur.   De wijzigingen van het bestuur 

worden ter kennisgeving aan het college voorgelegd.

Artikel 14 Bevoegdheden van de algemene vergadering

- Kan alle kwesties op lokaal vlak die hetzij rechtstreeks, of onrechtstreeks het mondiaal 

beleid aanbelangen behartigen en/of  behandelen.

- Bezit de bevoegdheid om voorstellen te doen en op eigen initiatief of op verzoek van 

het lokaal bestuur adviezen te verstrekken.
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- Ontvangt vanwege het lokaal bestuur, uiterlijk één maand na het indienen van door 

hem geformuleerde voorstellen of meegedeelde adviezen, een standpunt of 

beslissing hierover.  Wanneer het lokaal bestuur het advies niet volgt, of geen 

adequaat antwoord kan geven, zal het zijn beslissing motiveren of een datum voor 

het verstrekken van het antwoord meedelen.   

3.2. Het dagelijks  bestuur 

Artikel  15 Samenstelling 

- De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden een dagelijks 

bestuur, bestaande uit:

 een voorzitter;

 een ondervoorzitter;

 een afgevaardigde van elke vereniging die actief is op het vlak van 

ontwikkelingssamenwerking;

 onafhankelijke  burgers: hun aantal kan niet meer bedragen dan een vierde 

van het totaal aantal leden van het dagelijks bestuur;

 afgevaardigden uit de door de gemeenteraad erkende adviesraden: hun 

aantal kan niet meer bedragen dan een vierde van het totaal aantal leden 

van het dagelijks bestuur.

- De schepen bevoegd voor Mondiaal Beleid, kan als waarnemer voor het dagelijks 

bestuur worden uitgenodigd. Deskundigen kunnen voor bepaalde thema’s worden 

uitgenodigd.

- De ambtelijke afgevaardigde van het lokaal bestuur zorgt voor de verslaggeving en 

administratieve ondersteuning.

Artikel  16 Stemgerechtigde leden

- De leden van het dagelijks bestuur zijn stemgerechtigd.  

Artikel 17 Niet stemgerechtigde leden

- Niet stemgerechtigde leden zijn:

 de schepen bevoegd voor Mondiaal Beleid;

 deskundigen;

 de ambtelijk afgevaardigde(n) van het lokaal bestuur.

Artikel 18 Mogelijkheid vervanging
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- Ieder lid van het dagelijks bestuur kan zich laten vervangen door een gemandateerd 

plaatsvervanger, uitgezonderd de onafhankelijke burgers;  

Artikel  19 Duur van het mandaat

- De duur van het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur is vastgesteld per 

legislatuur, in die zin dat het zetelend dagelijks bestuur in functie blijft tot de dag van 

de installatie van de nieuwe adviesraad Leeuw Mondiaal. De nieuwe adviesraad 

wordt binnen de zes maanden, volgend op de start van de nieuwe legislatuur 

geïnstalleerd. Hij verkiest uit zijn leden een nieuw dagelijks bestuur.

Artikel  20 Behoud / verlies lidmaatschap

- De leden van het dagelijks bestuur worden aangesteld door de algemene 

vergadering.

- Een lid van het dagelijks bestuur kan ontslag nemen uit het dagelijks bestuur. Hij of zij 

richt hiertoe een schrijven ter attentie van de voorzitter van de adviesraad Leeuw 

Mondiaal.

Artikel  21 Bevoegdheden

- Het dagelijks bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de adviesraad Leeuw 

Mondiaal te voeren.

Het bereidt de algemene vergaderingen van de adviesraad Leeuw Mondiaal voor en 

stelt er de agenda van op. Het voert de beslissingen van de algemene vergadering 

uit, neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan 

het nodige gevolg wordt gegeven.

TITEL 4: Vergaderingen

Artikel  22 Algemene vergadering

- De adviesraad Leeuw Mondiaal komt minstens twee keer per jaar samen en telkens 

wanneer de voorzitter, het dagelijks bestuur of één derde van de leden hierom 

verzoekt.

De vergaderingen zijn niet openbaar. De verslagen van de algemene vergadering en 

van het dagelijks bestuur  worden opgemaakt door een ambtenaar van het lokaal 

bestuur en doorgezonden aan de leden van de adviesraad Leeuw Mondiaal en een 

keer per jaar ter kennisgeving geagendeerd aan het schepencollege.

Het administratieve werk voor de adviesraad Leeuw Mondiaal wordt gedaan door 

een medewerker van het lokaal bestuur.
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Artikel  23 Dagelijks bestuur

- Het dagelijks bestuur komt minstens drie keer per jaar samen en telkens wanneer de 

voorzitter, het dagelijks bestuur of één derde van de leden hierom verzoekt.

TITEL 5: Wijziging statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota

Artikel  24 Wijziging van de statuten

- De statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het lokaal bestuur. 

- Het dagelijks bestuur kan een voorstel tot statutenwijziging indienen. 

- Vijf effectieve leden van de adviesraad Leeuw Mondiaal kunnen ook een voorstel tot 

statutenwijziging formuleren.  

Voorstellen tot wijzigingen moeten schriftelijk worden overgemaakt aan de voorzitter van 

de adviesraad Leeuw Mondiaal.  

Deze wijzigingen moeten door de adviesraad Leeuw Mondiaal goedgekeurd worden 

door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Het aldus goedgekeurde voorstel tot wijziging van de statuten wordt door de voorzitter 

bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen met het oog op agendering 

aan de gemeenteraad die het voorstel tot wijziging van de statuten van de adviesraad 

Leeuw Mondiaal moet goedkeuren.

Artikel  25 Huishoudelijk reglement

- Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld waarin de praktische werking 

geregeld wordt. 

Artikel 26 Afsprakennota: adviesverlening

- De adviesverlening tussen de adviesraad Leeuw Mondiaal en het lokaal bestuur 

verlopen via de bepalingen van de afsprakennota.

Versie:  21.02.2017.   

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


