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Gemeentelijke Adviesraad voor Toerisme en Erfgoed Gavere
“Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, V.V.V. ’t Gaverland”
STATUTEN

TITEL I: NAAM – ZETEL –DOEL –DUUR
Artikel 1:

De gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed draagt de naam
“Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, V.V.V.’t Gaverland” en wordt verder “de
gemeentelijke adviesraad” genoemd.

Artikel 2:

De zetel van deze gemeentelijke adviesraad is gevestigd in het Gemeentehuis
van Gavere, Markt 1 – 9890 Gavere

Artikel 3:

De gemeentelijke adviesraad heeft als doel:
1.
Het bevorderen van het toerisme in al zijn vormen in Gavere en
omliggende, in het bijzonder in de toeristische regio Vlaamse Ardennen.
2.
Het adviseren, promoten en ondersteunen van het toeristisch beleid van
de gemeente Gavere.
3.
Bijzondere aandacht schenken aan het historisch en cultureel erfgoed in
Gavere.
4.
Het stimuleren van de toeristische publiekfunctie en de baliewerking o.m.
door het verzorgen van toeristische publicaties en diverse activiteiten.
Deze doelstellingen worden gerealiseerd samen met openbare diensten, het
Gemeentebestuur Gavere, Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en
de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen.
Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 4:

De gemeentelijke adviesraad wordt, zowel wat betreft de stemgerechtigde als de
waarnemende leden, hernieuwd binnen de 6 maanden na de installatie van de
gemeenteraad.

TITEL II: LEDEN – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 5:

De gemeentelijke adviesraad telt volgende leden:
1.
Stemgerechtigde leden:
- Ten minste 4 en maximum stemgerechtigde 12 leden
- Het minimum aantal stemgerechtigde leden moet minstens gelijk zijn aan het
aantal waarnemende leden.
- Er wordt naar gestreefd dat ten hoogste tweederde van de stemgerechtigde
leden van hetzelfde geslacht is.

2.
Waarnemende leden:
- Ieder gemeenteraadsfractie kan één gemeenteraadslid als waarnemend lid in
deze gemeentelijke adviesraad afvaardigen.
- Dit lidmaatschap neemt automatisch een einde bij het verlies van het
mandaat van gemeenteraadslid.
- Bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad dienen de nieuwe
waarnemende leden uiterlijk binnen de gestelde termijn vermeld in artikel 4
aangeduid te worden.
Artikel 6:

In geval van vacature binnen het gestelde maximum beslissen de
stemgerechtigde leden bij gewone meerderheid over een aanneming of
vervanging.
In geval van vacature buiten het gestelde maximum beslist de gemeenteraad bij
gewone meerderheid over een aanneming of vervanging.

Artikel 7:

Alle leden (zowel stemgerechtigde als waarnemende) onderschrijven bij hun
toetreding de statuten en verbinden zich er toe geen daden te stellen die strijdig
zijn met de doelstellingen van de gemeentelijke adviesraad of die deze op
enigerlei wijze schade toebrengen.
Bij niet-naleving van dit artikel kan het betrokken lid bij tweederde meerderheid
door de stemgerechtigde leden ontslagen worden en dit bij gemotiveerde
beslissing.

Artikel 8

Kandidaturen en aanstelling stemgerechtigde leden:
Om de zes jaar en binnen een periode van drie maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad wordt een openbare oproep tot kandidaatstelling voor
stemgerechtigd lid gedaan.
De kandidaten moeten aan volgende criteria voldoen:
- de leeftijd van minstens 18 jaar tijdens het jaar van de kandidatuurstelling
bereiken;
- geen lid zijn van de gemeente- noch van de OCMW-raad;
- een schriftelijke motivatie voor kandidaatstelling indienen.
In het geval het aantal kandidaturen voor stemgerechtigd lid het maximum
aantal overschrijdt, duidt de gemeenteraad de stemgerechtigde leden aan.

Artikel 9

Indien een stemgerechtigd lid op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig
blijft zonder verantwoording, behoudt de gemeentelijke adviesraad zich het recht
voor dit als ontslagname te beschouwen.

Artikel 10

Uittredende en uitgesloten leden kunnen geen enkel verhaal laten gelden op de
goederen of de middelen van de gemeentelijke adviesraad en/of de individuele
leden.

TITEL III: DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 11:

De stemgerechtigde leden verkiezen, onder hun leden, bij gewone meerderheid
de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.
De cultuurbeleidscoördinator/-functionaris, of een ander personeelslid daartoe
aangewezen door het college van burgemeester en schepenen, neemt het
secretariaat van de gemeentelijke adviesraad waar. Hij/zij kan de vergaderingen
van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur met raadgevende stem
bijwonen.

Artikel 12:
-

-

alle briefwisseling namens de gemeentelijke adviesraad wordt ondertekend
door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervanger. De
ondervoorzitter is de eerste plaatsvervanger voor beide functies. Als tweede
plaatsvervanger wordt het jongste in leeftijd stemgerechtigd lid aangeduid;
de vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of bij
verhindering door zijn plaatsvervanger;

-

het dagelijks bestuur stelt de datum en agenda van de vergaderingen vast.
Indien een lid punten aan de agenda wenst toe te voegen, maakt hij/zij deze
over aan de voorzitter.

TITEL IV: VERGADERINGEN
Artikel 13:

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt die ondertekend worden door
de voorzitter en de secretaris. De verslagen worden door de secretaris
bijgehouden in een daartoe bestemd register.

Artikel 14:

Er kunnen geen besluiten genomen worden wanneer niet de meerderheid van de
leden aanwezig is.
Indien tweemaal bijeengeroepen zonder dat het vereiste aantal leden is
opgekomen, kan er na een derde en laatste oproep over de onderwerpen die een
derde maal op de agenda voorkomen, rechtsgeldig beraadslaagd en besloten
worden.

Artikel 15:

Tenzij anders vermeld worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid
van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 16:

Bij de aanvang van iedere vergadering wordt het verslag van de voorgaande
vergadering ter goedkeuring voorgelegd en onverwijld overgemaakt aan de
gemeenteraad.
Er wordt door de penningmeester kennisgegeven van de financiële verrichtingen
en het kasverslag.
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