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DE STATUTEN VAN DE CLUSTERRADEN WELZIJN & BELEVEN EN RUIMTE

ART. 1: OPRICHTING
Het lokaal bestuur Mortsel richt twee clusterraden op:
• De clusterraad Welzijn&Beleven
• De clusterraad Ruimte

ART. 2: LEDEN
De leden van de clusterraden zijn voor de clusterraad Welzijn&Beleven:
• De leden van de deelraden: deelraad vrijetijd, deelraad jeugd, deelraad ouderen, GROS, diversiteitsraad,
werktank LEM (lokale economie Mortsel).
• Deskundigen of geïnteresseerden die voeling of affiniteit hebben met een thema binnen welzijn&beleven,
welke nog niet vertegenwoordigd is in de bestaande deelraden.
De leden van de clusterraden zijn voor de clusterraad Ruimte:
• De leden van de GeCoRo en de deelraad milieu
Deze leden van de clusterraden wonen in Stad Mortsel of hebben een aantoonbare link met de gemeente.
Ze bekleden geen politiek mandaat.
Ze engageren zich structureel tot overleg en samenwerking rond thema’s te realiseren. Ze verlenen advies,
op vraag van het lokaal bestuur Mortsel en op eigen initiatief. De clusterraden streven een representatieve
samenstelling na en zetten hiervoor de deelraden en losse leden in. De leden zorgen voor een zo goed
mogelijk afstemming met de doelgroep of sector die ze vertegenwoordigen. Elk lid vertegenwoordigt een
collectief belang. Individuele belangen hebben geen plaats in de clusterraden noch deelraden.
Nieuwe leden dienen een kandidaatstelling in bij het lokaal bestuur Mortsel met motivatie voor hun
kandidatuur.

ART. 3: WERKING
De clusterraad komt minstens tweemaal per jaar samen. Deze samenkomsten zijn openbaar. De clusterraad
verdeelt zelf de nodige rollen over de deelnemers van de clusterraad. De bijeenkomsten van de clusterraad
worden georganiseerd met steun van de administratie van het lokaal bestuur Mortsel. De clusterraden
kunnen ook elkaar input leveren of uitnodigen.
De clusterraad kan zelf (op eigen initiatief) samenkomen of gevraagd worden door het lokaal bestuur. Elke
deelraad kan een afvaardiging naar deze bijeenkomsten sturen. De deelraden zijn zelforganiserend. Zij
houden overleg zo dikwijls als zij zelf nodig achten.
De GeCoRo is een uitzondering aangezien zij de bestaande statuten behouden. Niettemin verwachten we
ook dat zij deelnemen aan de bijeenkomsten van de clusterraden.

ART. 4: DOEL
We verwachten van de clusterraden en de respectievelijke deelraden dat zij een vertegenwoordiging zijn
van een deel van de Mortselse bevolking; dit impliceert dat de deelraden zelf moeten zorgen dat zij de
stem van iedereen binnen de doelgroep of subgroep meenemen en het eigenbelang overstijgen. Vanuit
een collectief oogpunt werken zij samen en bouwen ze mee aan Mortsel.

ART. 5: FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Infrastructuur en logistieke ondersteuning
De ingerichte clusterraden en hun deelraden krijgen ondersteuning in de vorm van infrastructuur. De
bijeenkomsten van de clusterraden worden ondersteund door het lokaal bestuur Mortsel. Indien nodig, kan
een deelraad toelichting vragen rond bepaalde dossiers bij de contactpersonen van het lokaal bestuur.
Basiswerkingstoelage
Elke clusterraad heeft een basiswerkingstoelage van 500 euro per deelraad, voor het organiseren van
input of advies (zie participatiereglement art 5 §1). Elke deelraad kan hiervan 500 euro als jaartoelage
aanvragen bij de clusterraad. De basiswerkingstoelage per deelraad is dus aan te wenden door de
deelraad zelf, of kan gezamenlijk besteed worden op niveau van de clusterraad. Wanneer de deelraad
deze basistoelage voor zichzelf aanvraagt, dient deze ook hier besteed te worden als werkingskost voor
het opnemen van de kernopdracht (zie participatiereglement art.5 §1).
Projectsubsidies
Initiatieven en projecten die deelraden of clusterraden willen organiseren, kunnen in aanmerking komen
voor de impulssubsidies ‘ideeënfabriek’.
Wanneer het voorgesteld initiatief of project aan de volgende onderstaande criteria voldoet, kan
ondersteuning ook voorzien worden via het inspraakbudget bij een coördinator verenigingen, vrijwilligers
en inspraak:
• Het initiatief/project draagt bij tot het leveren van kwalitatieve input/advies door afstemming met
betrokkenen/doelgroep
• Moet gericht zijn op het domein van de deelraad (doelgroep/sector) of clusterraad (vb. beleven, welzijn
of ruimte)
• Voorziet extra inspanningen voor het bereiken van maatschappelijk kwetsbare burgers
• De clusterraad of deelraad organiseert het initiatief met de eigen leden en vrijwilligers
Het budget voor deze inspraakinitiatieven is geplafonneerd, tot het restbudget dat overblijft uit het
voormalig budget voor adviesraden verminderd met de voorziene basiswerkingstoelagen.
Subsidies kunnen voor eenzelfde project geenszins gecumuleerd worden. We stimuleren de adviesraden
om krachten te bundelen en initiatieven te organiseren op het niveau van de clusterraden. De clusterraad
heeft inspraak in het toekennen van deze extra steun.
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