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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 30 april 2020

AFDELING BURGERGERICHTE 
ZAKEN - Sport

8 2020_GR_00003 Statuten en huishoudelijk reglement  sportraad - 
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 
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; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 
Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, 
kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren 
die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het bestuur te adviseren.

De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden voor de werking van de sportraad.

Er is geen sportdecreet meer en de sportraad is niet meer verplicht. De 
cultuurpactwetgeving is de basis voor de organisatie van inspraak en participatie van het 
gemeentelijk sportbeleid. De gemeenteraad moet wel inspraak en participatie van lokale 
belanghebbenden organiseren bij de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid, 
inzonderheid in het kader van het meerjarenplan. Daarom richt de gemeenteraad een 
sportraad op of erkent een al bestaande sportraad.

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 - titel 6 - hoofdstuk 2 - § 3 en 5
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Cultuurpactwet 16 juli 1973, decreet 28 januari 1974

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Het lokaal bestuur zorgt voor de nodige ondersteuning van de werking van de sportraad.

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad erkent de sportraad.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad 
goed.

Bijlagen
1. Huishoudelijk reglement SR GR 20200430.docx
2. Statuten sportraad GR 20200430.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 
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SPORTRAAD

Huishoudelijk reglement– GR 30 april 2020

Het huishoudelijk reglement regelt regelt de werking van de  algemene vergadering, het 
bestuur, de secties, de studiecommissies en werkgroepen van de sportraad.

Hoofdstuk 1. De algemene vergadering

Artikel 1

De algemene vergadering komt minstens viermaal per jaar bijeen.
Zij wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris die ervoor zorgen dat de 
leden  tenminste acht dagen voor de vergadering worden uitgenodigd.
De uitnodiging voor de vergadering vermeldt de dagorde.
De notulen van de vergaderingen, in eerste ontwerp opgemaakt door de sportdienst en 
na nazicht vrijgegeven door de secretaris, moeten aan de leden worden bezorgd vóór 
iedere volgende vergadering en uiterlijk binnen de maand na elke bijeenkomst.

Artikel 2
Agendapunten van de algemene vergadering kunnen op de dagorde worden geplaatst op 
aanvraag van een lid.
Deze aanvragen moeten tenminste tien dagen voor de vergadering aan de voorzitter 
worden bezorgd.

Buitengewone vergaderingen worden belegd op initiatief van tenminste 1/10de  van de 
leden.  De aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter met 
vermelding van de punten van de dagorde.

De buitengewonde vergadering wordt binnen de maand na de aanvraag bijeengeroepen.  
Ze kunnen niet samenkomen tijdens de maanden juli en augustus.

Artikel 3

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij zijn afwezigheid door 
de ondervoorzitter en als ook die afwezig is door het bestuurslid met de hoogste leeftijd. 

Elke bijeenkomst start met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.  

De agendapunten worden besproken in de volgorde waarin zij op de uitnodiging 
voorkomen.  

De volgorde van de  dagorde kan alleen door beslissing van de algemene vergadering 
worden gewijzigd.  
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Als een bepaald punt wegens gebrek aan tijd niet wordt behandeld, wordt het 
automatisch verdaagd naar de volgende vergadering en dan prioritair behandeld.

Bij de aanvang van een vergadering kan een gewone meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden beslissen dat een nieuw punt dringend op de dagorde wordt 
geplaatst.

Artikel 4

De algemene vergadering kan geldig beslissen of gemotiveerde adviezen geven, als de 
helft van de leden aanwezig is.  

Als dit aantal niet aanwezig is, worden de besluiten en adviezen genomen in een 
volgende buitengewone vergadering, die binnen de veertien dagen wordt 
bijeengeroepen.

Deze buitengewone vergadering kan geldig besluiten nemen of adviezen geven, ongeacht 
het aantal aanwezige leden.

Artikel 5

De algemene vergadering neemt beslissingen en adviezen bij gewone meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen.  

Als er wordt gestemd over personen of functies kan, als de meerderheid hierom vraagt, 
de stemming geheim en schriftelijk.

In de andere gevallen is de stemming publiek.

Bij publieke stemming, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend 
ingeval van staking van stemmen.

Bij geheime stemming, wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.

Als  er bij een geheime stemming over personen een staking van stemmen is, heeft een 
nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen.  

Als ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat 
gekozen.

De besluiten en gemotiveerde adviezen van de algemene vergadering worden door de 
voorzitter en de secretaris schriftelijk aan het gemeentebestuur meegedeeld.

Op aanvraag van een lid kan een minderheidsnota aan de adviezen worden toegevoegd.  
Minderheidsnota's maken een onafscheidelijk deel uit van de adviezen.

Artikel 6

Met inachtneming van het cultuurpact en van de decreten en besluiten die het 
cultuurpact vormgeven, worden permanente vertegenwoordigers van de sportraad, bv. in 
beheers- of bestuursorganen, aangeduid door de algemene vergadering en 
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vertegenwoordigers voor éénmalige aangelegenheden door het bestuur.  Deze 
vertegenwoordiging en afvaardiging wordt  herzien bij de vernieuwing van de 
bestuursmandaten.

Hoofdstuk 2. Het bestuur

Artikel 7
Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering in geheime stemming.

Uit de verkozenen kiest het bestuur daarna een voorzitter, ondervoorzitter, 
penningmeester en secretaris, ervoor zorgend dat de voorzitter en de ondervoorzitter tot 
een verschillende groep van sportactiviteiten behoren.

Bij de verkiezing wordt gestreefd naar een billijke vertegenwoordiging van de volgende 
groepen van sportactiviteiten:

a) zaalsporten;
b) watersporten;
c) openluchtsporten;
d) schoolsporten;
e) recreatiesporten.

Als een bestuurslid vroegtijdig wegvalt (om welke reden ook), wordt een opvolger 
verkozen 
d.m.v. een  tussentijdse verkiezing bij voorkeur uit de groep van sportactiviteiten 
waartoe het uittredend bestuurslid behoorde.
De opvolger zetelt voor de verdere duur van het mandaat.

Artikel 8
Het bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de sportraad.
Het beslist in geval van dringende en actuele problemen, op voorwaarde dat de 
algemene vergadering niet tijdig kan samen komen. Deze beslissingen  moeten aan de 
eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.  
Het bestuur houdt toezicht op de  rekeningen.  Het stelt het ontwerp van begroting en 
van jaarverslag op.  Het bestuur is ook bevoegd voor alle aangelegenheden die door de 
statuten niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

Artikel 9
Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor, stelt de dagorde op en legt de datum 
van de buitengewone vergaderingen vast.  Het voert de beslissingen van de algemene 
vergadering uit.  Het neemt kennis van de  binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor 
dat daaraan het nodige gevolg wordt gegeven.  

Het bestuur beheert het bezit van de sportraad.  

Voor het vervullen van zijn taak kan het bestuur deskundigen uitnodigen op zijn 
bijeenkomsten en opdrachten geven aan derden.  Het bestuur beslist bij meerderheid 
van de aanwezige stemgerechtigde leden.
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Hoofdstuk 3. Voorzitter, secretaris, bevoegde ambtenaar

Artikel 10
Als de voorzitter onmogelijk zijn functie kan uitoefenen, wordt in dringende gevallen zijn 
bevoegdheid overgenomen door de ondervoorzitter en zo nodig door het lid met de 
hoogste leeftijd.

Artikel 11
De secretaris kijkt het eerste ontwerp van notulen van de algemene vergadering en van 
het bestuur na en geeft vrijgave voor distributie. De bevoegde ambtenaar, aangeduid 
door het college van burgemeester en schepenen, stelt het eerste ontwerpverslag op, 
zorgt voor distributie naar de leden na vrijgave en voor het bijhouden van het archief.  

Samen met de voorzitter ondertekent de secretaris de officiële documenten die uitgaan 
van het bestuur.  Het bestuur kan zo nodig onder zijn leden een plaatsvervangend 
secretaris aanduiden.
Bij ontstentenis van een penningmeester zorgt de secretaris voor de bewaring van de 
gelden van de sportraad op een post- of bankrekening en met de voorzitter ondertekent 
hij de bevelen tot betaling die in opdracht van het bestuur dienen te gebeuren.  Hij houdt 
tevens een kasboek bij.

Hoofdstuk 4. Secties, studiecommissies en werkgroepen

Artikel 12
De secties, studiecommissies en werkgroepen kunnen door de algemene vergadering 
worden opgericht.
Hun werkzaamheden worden steeds geleid door een lid van het bestuur.  Naast leden 
van de algemene vergadering kunnen ook deskundigen die geen lid zijn van de sportraad 
deel uitmaken van deze groepen.

Artikel 13
De secties hebben een algemene opdracht.  De studiecommissies bereiden bepaalde 
onderwerpen voor ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring.  Zij kunnen 
afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen over problemen eigen aan de hun 
toegewezen opdracht.  Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden, naargelang van 
de gekregen opdracht, ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering of aan 
het bestuur.  Voor dringende aangelegenheden worden zij aan het bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd mits bekrachtiging op de eerstvolgende algemene vergadering.
De werkgroepen kunnen worden belast met de praktische uitvoering van beslissingen of 
het organiseren van activiteiten.
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SPORTRAAD

Statuten– GR 30 april 2020

Binnen een redelijke termijn na de installatie van het nieuwe gemeentebestuur, keurt de 
gemeenteraad de statuten van de sportraad goed en erkent zijn samenstelling.

De sportraad wordt opgericht en erkend als adviesorgaan in uitvoering van 
- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 titel 6, hoofdstuk 2 § 3-5, 
- de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en het cultuurpactdecreet 28 januari 1974.

Hoofdstuk 1 .  Opdracht

De sportraad
a. bevordert de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie 

bij alle inwoners van de gemeente;
b. geeft advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op 

verzoek, inzake alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijnde de lichamelijke 
opvoeding, de sport en het openluchtleven;

c. geeft advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en 
uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente;

d. werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk 
sportbeleid;

e. brengt samenwerking en overleg tot stand tussen de verenigingen, diensten 
en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke 
opvoeding, sport en openluchtleven;

f. formuleert voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied 
van sportbeoefening en kaderopleiding;

g. neemt deel aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig 
de terzake geldende wetgeving;

h. verricht onderzoek en verzamelt documentatie en informatie;
i. neemt deel aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor 

culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie;

Hoofdstuk 2. Samenstelling en structuur
De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks 
bestuur. 
Hij moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening 
bij de bevolking.  

2.1. Algemene vergadering
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig 
sportleven bevorderen.

1) Categorie 1
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Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met  
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

2) Categorie 2
Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met 
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente.

3) Categorie 3

Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.

De deskundigen moeten voorgedragen worden door een lid van de sportraad.  De 
algemene vergadering van de sportraad beslist bij gewone meerderheid over het 
lidmaatschap van de deskundigen.
Alle leden zijn stemgerechtigd.

Minstens 1/3 van de leden moet van een verschillend geslacht zijn. 

Politieke mandatarissen en gemeentelijke ambtenaren kunnen geen deel uitmaken van 
de sportraad.  De schepen bevoegd voor Sport kan als waarnemer uitgenodigd worden 
op de vergaderingen.

2.2. Bestuur 

De algemene vergadering kiest uit haar leden, onder de voorgedragen kandidaten bij  
geheime stemmingen een bestuur dat het  dagelijks beheer van de sportraad voert en uit 
negen leden bestaat. Dit bestuur verkiest daarna een voorzitter, ondervoorzitter, 
penningmeester en secretaris, ervoor zorgend dat de voorzitter en de ondervoorzitter tot 
een verschillende groep van sportactiviteiten behoren.
Bij de samenstelling van het bestuur moeten de diverse groepen van sportactiviteiten op 
rechtmatige wijze vertegenwoordigd zijn.  De sportfunctionaris ( of zijn/haar 
vervanger/ster ) wordt op elke vergadering uitgenodigd en maakt het verslag op in 
eerste ontwerp.  
De duur van de bestuursmandaten bedraagt drie jaar.  De bestuursmandaten vervallen 
respectievelijk op 31 december van het derde jaar waarin de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats gevonden en op 31 december van het jaar 
waarin nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.  De bestuursmandaten die 
worden toegekend na de goedkeuring van deze statuten lopen tot de dichtstbijzijnde van 
deze twee data.
De verkiezing van het nieuw bestuur moet plaats hebben vóór 31 januari van het 
daaropvolgende jaar.  De organisatie van de verkiezingen wordt voorbereid door het 
uittredend bestuur.
Een vereniging, organisatie, instelling die wil lid worden van de sportraad, dient een 
aanvraag te richten aan het bestuur van de sportraad.  Als ze beantwoordt aan de in 
artikel 2 gestelde normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.  
2.3. Werkgroepen en commissies
De algemene vergadering van de sportraad kan secties per groep van activiteit of per 
leefgemeenschap, alsook studiecommissies en werkgroepen oprichten voor het 
onderzoek van bepaalde aspecten van het sportbeleid en van de lichamelijke opvoeding, 
de sportbeoefening en het openluchtleven.

2.3.1. Verkiezing adviescommissie voor erkenning en betoelaging
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Nadat de algemene vergadering een bestuur heeft gekozen, wordt een adviescommissie 
voor erkenning en betoelaging gekozen uit en door de leden van categorie 1.
Deze verkiezing vindt plaats binnen de twee maanden na de bestuursverkiezingen.  Voor 
de verkiezing van deze adviescommissie geldt dezelfde procedure als voor de verkiezing 
van de bestuursmandaten.
De adviescommissie kiest zelf haar voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.
Bij de samenstelling van deze commissie moet een evenredige verdeling van de 
verschillende sporttakken vertegenwoordigd in de sportraad, nagestreefd worden.
2.3.2. Bevoegdheden adviescommissie
a)  Onderzoek van de erkenningsaanvragen overeenkomstig het gemeentelijk reglement 
voor erkenning en betoelaging.
b) Onderzoek van de documenten en werkingsverslagen die jaarlijks moeten worden 
ingediend voor het bekomen van de gemeentelijke betoelaging.
c) Adviseren van bijkomende erkenningsvoorwaarden.
d) Advies geven over sancties voor clubs waarvan vastgesteld wordt dat ze tijdens hun 
werking inbreuk plegen op het reglement voor erkenning en betoelaging of lopende 
charters en verbintenissen niet respecteren ( bv. Trainerscharter, gebruik van Nederlands 
in de sportclub).

Elk advies van deze commissie wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen na goedkeuring ervan door de algemene vergadering van de sportraad.
Bij negatief advies kunnen de betrokken verenigingen op uitnodiging of op eigen initiatief 
hun motivatie voorleggen aan de adviescommissie.

Hoofdstuk 3. Algemene vergadering
3.1. Leden
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, 1 lid en 2 plaatsvervangers 
aan.  Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen :

a) zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij 
vertegenwoordigen;

b) zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling 
vertegenwoordigen.

Enkel deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente kunnen als lid worden 
erkend. 
De coöptatie van stemgerechtigde leden, kan gebeuren door de algemene vergadering bij 
volstrekte meerderheid op grond van de bijzondere bevoegdheid inzake de lichamelijke 
opvoeding, de sportbeoefening of het openluchtleven van de betrokkenen.

3.2. Einde mandaat

Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt een einde door :
1.- het ontslag uit de sportraad van de afvaardigende organisatie;
2.- de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
3.-  de organisatie waar afgevaardigden van categorie 1 & 2 deel van uitmaken geen 
werking meer ontplooit op het grondgebied van de gemeente.
Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering een 
einde is gekomen, dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden voorzien.  
Als dit niet gebeurt vervalt het lidmaatschap van deze vereniging, instelling of dienst en 
kan het alleen worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de 
voorzitter van de sportraad. 
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3.3. Bevoegdheden
De algemene vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de sportraad vast.
De statuten worden voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt 
bepaald.  Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone 
meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden.  Wijzigingen worden voorbereid 
door het bestuur van de sportraad en, met kennisgeving/ goedkeuring aan/van het 
college,  ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
De algemene vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over het 
werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking 
van de sportraad mogelijk maken.  
Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de raad van het verlopen boekjaar, legt het 
budget voor het volgend jaar vast en aanvaardt het jaarlijks werkingsverslag.

De algemene vergaderingen zijn steeds openbaar.

De verslagen van de algemene vergadering zijn openbaar en ter inzage.

3.4. Stemming 

Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet 
tenminste 1/2 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen worden gewijzigd bij gewone 
meerderheid van stemmen met een aanwezigheid van tenminste 2/3 van de 
stemgerechtigde leden.  

Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt 
binnen de veertien dagen een nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop 
geldig wordt gestemd ongeacht het aantal aanwezigen.

Hoofdstuk 4. Ondersteuning sportraad 
Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige ondersteuning voor de werking van de raad.

De sportraad krijgt  administratieve en logistieke ondersteuning van de sportdienst.

Hoofdstuk 5. Adviesverstrekking door sportraad 
a. Voorwerp adviezen 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de 
sportraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk 
sportbeleid.

Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor 
de definitieve besluitvorming omtrent aangelegenheden i.v.m. de lichamelijke opvoeding, 
de sport en het openluchtleven de sportraad om advies zullen vragen.

De sportraad zal hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen over alle 
aangelegenheden die hij belangrijk acht in het kader van de gemeentelijke sportbeleid en 
voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijn de regelgeving.
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De sportraad denkt actief mee over het gemeentelijk sportbeleid door te participeren 
aan de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan.

b. Informatieverstrekking door het gemeentebestuur
Als het gemeentebestuur de sportraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle 
nodige informatie voegen.

De dagorde en notulen van de gemeenteraad zijn ter inzage op de gemeentelijke 
website.
De schepen bevoegd voor sport en/of de sportfunctionaris zullen op vraag van de 
sportraad mededeling geven van de agendapunten van de vergaderingen van het 
college van burgemeester en schepenen die te maken hebben met de 
beleidsmateries waarover de sportraad adviesbevoegdheid heeft.

Als de sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan hij steeds 
informatie opvragen aan het college, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.

c. Procedure
Het gemeentebestuur vraagt steeds schriftelijk om advies  met alle nodige informatie.

Het gemeentebestuur zal de sportraad minimaal een termijn van 60 dagen geven te 
rekenen vanaf de datum van verzending van de adviesvraag voor het verlenen van het 
advies.
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het 
gemeentebestuur deze termijn op gemotiveerd verzoek inkorten.

De sportraad zal zijn adviezen schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur stelt de adviesraad binnen de 30 dagen in kennis van het 
standpunt dat ingenomen wordt nopens het uitgebrachte advies. 

Als de behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen 
de 30 dagen een antwoord bezorgen met de info over de procedure die het dossier nog 
verder moet volgen en de  datum meedelen waarop een definitief antwoord aan de 
adviesraad zal worden bezorgd; 

Deze procedure is vastgelegd in de afsprakennota met het college van 26 augustus 
2019.

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


