GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2008
SOCIALE ZAKEN – STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MORTSEL – GOEDKEURING
Voorgeschiedenis
De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Mortsel (WOM) bestaat reeds meer dan een
decennium maar heeft nooit de officiële erkenning gevraagd als adviesraad van de Stad
Mortsel.
Feiten en context.
De WOM drukt de wens uit als officiële adviesraad erkend te worden.
Een naamsverandering van ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Mortsel’ naar
‘Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking – Mortsel’ (GROS-Mortsel) werd
goedgekeurd door de huidige WOM.
De GROS beoogt een officieel adviesorgaan te zijn dat het lokaal bestuur adviseert bij het
opmaken en uitvoeren van het beleidsplan inzake internationale
ontwikkelingssamenwerking maar dat tevens de vrijheid wenst te behouden om eigen
initiatieven te nemen.
Statuten werden opgesteld om de werking van de adviesraad vast te leggen. (zie bijlage).
Bij de officiële erkenning van de GROS wordt de WOM opgeheven.
Juridische grond
Artikel 200 van het nieuw gemeentedecreet van 6 juli 2005
Adviezen
Positief advies WOM (de statuten zijn besproken op verschillende werkvergadering)
Argumentatie
Om een goede werking te garanderen van de adviesraad is het noodzakelijk dat er
statuten worden opgesteld om de werking van de adviesraad vast te leggen.
Financiële weerslag
Er dienen werkingskosten te worden voorzien gelijkaardig aan deze van andere
adviesraden.
Fasering

DE GEMEENTERAAD BESLUIT IN OPENBARE ZITTING
Art.1:
De gemeenteraad erkent met ingang van 01 maart 2008 de Gemeentelijke Raad
Ontwikkelingssamenwerking – Mortsel (GROS-Mortsel) als adviesraad voor de stad
Mortsel, in vervanging van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Mortsel (WOM).
Art.2: De statuten van de ‘Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking – Mortsel’
(GROS-Mortsel) goed te keuren.
Art.3: Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt binnen een termijn van 2 maanden
een algemene vergadering samengeroepen waar de leden worden bestendigd en het
dagelijks bestuur wordt verkozen. Een financiële rekening zal dan geopend worden op
naam van GROS–Mortsel en bekendgemaakt worden aan het stadsbestuur – dienst
financiën
Art. 4: De financiële gevolgen zijn
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STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MORTSEL
(zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 februari 2008)
HOOFDSTUK 1 : DOEL EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 1.
De Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel verder genoemd ‘GROSMortsel’ vormt de politiek - onafhankelijke koepel van alle plaatselijke verenigingen én
individuen die zich actief willen inzetten voor een lokale werking rond internationale
ontwikkelingssamenwerking (IOS) en het beleid van het stadsbestuur willen beïnvloeden.
Het is een pluralistische adviesraad die geen onderscheid maakt op basis van gender,
nationaliteit, geloof, ras, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.
Art. 2.
De doelstellingen van deze raad zijn, zonder beperkend te willen zijn, ondermeer de
volgende:
a. het verspreiden van informatie en sensibiliseren van de Mortselse bevolking rond
ontwikkelingssamenwerkingsthema’s via diverse initiatieven.
b. het beleid van het stadsbestuur op het gebied van IOS te helpen bepalen en uitvoeren,
voor zover dit beleid in overeenstemming is met de opties van de GROS en voor zover
zijn samenstelling en financiële en materiële middelen dit toelaten. De GROS bepaalt vrij,
maar in de geest van positieve ingesteldheid de mate van zijn medewerking aan de
uitvoering van dit beleid.
c. het adviseren van het College van Burgemeester en Schepenen over het toekennen
van werkingstoelagen aan de plaatselijke verenigingen die actief zijn in de sector van
ontwikkelingssamenwerking
d. het adviseren van de gemeenteraad over de steun aan projecten in de derde wereld
e. het ondersteunen en stimuleren van de activiteiten van de plaatselijke verenigingen en
individuen van Mortsel
f. contacten leggen en onderhouden met andere werkgroepen en adviesraden in en
buiten de stad Mortsel.
Art. 3.
De bevoegdheden van GROS-Mortsel zijn ondermeer de volgende:
a. het advies verlenen rond thema’s gerelateerd met internationale
ontwikkelingssamenwerking .
b. het bepalen van een onafhankelijke visie betreffende IOS bepalen, acties uitwerken en
uitvoeren, en deze aan de Mortselaar kenbaar maken.
c. het vrij beslissen over het gebruik van zijn werkingsgelden en eigen financiële
middelen.
HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING

Art. 4.
De raad is samengesteld uit:
a. een algemene vergadering;
b. een dagelijks bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Art. 5.
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde
leden:
1. Stemgerechtigde leden zijn:
a. afgevaardigden van de organisaties die zich bezig houden met IOS, die in Mortsel een
lokale werking hebben en die de Mortselse IOS-visie onderschrijven zoals in de
beleidsbrief.
b. Geïnteresseerde burgers die de Mortselse IOS-visie onderschrijven en actief willen
meewerken
c. onder deze stemgerechtigde leden wordt een voorzitter en een ondervoorzitter
aangeduid;
2. Niet-stemgerechtigde leden zijn:
- de schepen voor IOS of andere politieke mandatarissen
- de gemeentelijke ambtenaar voor IOS
- eventuele deskundigen op het vlak van IOS, op uitnodiging van de GROS
- elke burger of vertegenwoordiger van een organisatie die niet beantwoordt aan de
criteria van stemgerechtigde leden en op een ad hoc basis deel neemt aan de algemene
vergaderingen.
Art. 6.
De bepalingen van art. 200 van het gemeentedecreet van 6 juli 2005 bepalen dat ten
hoogste twee derde van de leden van de adviesraad van hetzelfde geslacht mogen zijn,
zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
Art. 7.
De algemene vergadering van de GROS-Mortsel wordt samen geroepen door het dagelijks
bestuur, op verzoek van minimum 5 stemgerechtigde leden of op vraag van de bevoegde
schepen.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het dagelijks bestuur of zijn
plaatsvervanger.
Art. 8.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen,
behalve bij advies over statutenwijziging (zie hoofdstuk 5).
Art. 9.
Binnen de GROS-Mortsel wordt gestreefd naar consensus. Indien nodig kan er gestemd
worden. Hierbij wordt beslist bij gewone meerderheid. De voorzitter stemt niet mee, doch
bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Art. 10.

a. De deelnemers worden stemgerechtigd lid op basis van hun aanwezigheid op de
bijeenkomsten van de GROS gedurende het voorbije werkjaar: men moet minstens de
helft van de vergaderingen hebben bijgewoond. Dit wordt vastgesteld op de eerste
vergadering van het werkjaar die start bij de 1ste algemene vergadering in februari.
b. Elke vereniging heeft slechts één stem.
c. Individuele medewerkers hebben ook één stem,
Art. 11.
De uitnodiging voor de algemene vergadering samen met de dagorde en het verslag van
de vorige vergadering zullen 10 dagen vooraf aan alle leden en de leden van de
gemeenteraad bezorgd worden. Een vergadering uit hoogdringendheid vormt hierop een
uitzondering.
Alle verslagen, dossiers en briefwisseling van de GROS-Mortsel liggen ter inzage van de
leden op het secretariaat (dienst sociale zaken). Elk lid kan een agendapunt voorstellen.
Het moment wanneer dit wordt besproken, wordt bepaald door het dagelijkse bestuur.
Art. 12.
De algemene vergadering controleert de werking van het dagelijks bestuur door
a. verkiezen en benoemen van het dagelijks bestuur
b. toezicht houden op financiële verrichtingen
c. toezicht houden op de uitvoering van beslissingen die door de GROS genomen werden.

DAGELIJKS BESTUUR
Art. 13.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. de voorzitter;
b. de ondervoorzitter;
Maken als niet-stemgerechtigd lid deel uit van het dagelijks bestuur:
c. de schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking
d. de Noord-Zuid consulent (ambtenaar) die vanuit zijn / haar functie van verslaggever
aanwezig is;
Art. 14.
De algemene vergadering kiest bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en
een ondervoorzitter. De voorzitter kan in zijn hoedanigheid van voorzitter geen
organisatie meer vertegenwoordigen. Zo de voorzitter afgevaardigde is van een
organisatie, dient in zijn vervanging te worden voorzien.
Art. 15.
De duur van de mandaten bedraagt 3 jaar, behoudens hernieuwing. Bij vacatie van een
functie van voorzitter of ondervoorzitter benoemt het dagelijks bestuur een
plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger
aan die het mandaat van zijn voorvanger voltooit.
Art. 16.
De taken van het dagelijks bestuur bestaan uit:
a. afhandelen van de lopende zaken.
b. voorbereiden van de vergaderingen.

c. vertegenwoordigen van de raad op andere vergaderingen, tenzij op de algemene
vergadering anders afgesproken.
d. zorgen voor een getrouwe verslaggeving van de algemene vergadering die tijdig
verstuurd wordt naar de leden.
e. financieel beheer van de raad
f. uitvoeren van beslissingen die door de raad genomen werden
HOOFDSTUK 3: REKENINGEN
Art. 17.
Het stadbestuur voorziet jaarlijks in zijn begroting een bedrag voor de werkingskosten
van de GROS.
Dit bedrag wordt gestort op de financiële rekening van de GROS Mortsel.
Art. 18.
De GROS kan vrij beslissen over het gebruik van zijn werkingsgelden en eigen financiële
middelen. Jaarlijks wordt een financieel verslag ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd dat achteraf aan het college van burgemeester en schepenen
wordt voorgelegd. Het financieel jaarverslag volgt hetzelfde boekhoudkundig jaar als het
Stadsbestuur Mortsel. De begroting van het volgende werkjaar wordt ook voorgelegd aan
de algemene vergadering.
Art. 19.
Geen enkel lid kan aanspraak maken op de gelden van de GROS tenzij goedkeuring wordt
verleend door de algemene vergadering. De deelname aan de activiteiten van de GROS
zijn onbezoldigd, tenzij in uitzonderlijke situaties goedkeuring wordt verleend door de
algemene vergadering.
Art. 20.
Bij ontbinding van de raad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere
vereniging met een soortgelijk maatschappelijk doel die door de gemeenteraad, op
advies van de algemene vergadering, wordt aangewezen.
HOOFDSTUK 4: ERKENNING
Art. 21.
De gemeenteraad keurt de statuten en de latere wijzigingen ervan goed.
Art. 22.
Erkenning van de raad door het stadsbestuur impliceert dat het stadsbestuur:
a. een werkingstoelage verleent aan de raad;
b. op niet-permanente wijze een vergaderlokaal ter beschikking stelt uitsluitend bestemd
voor de algemene vergaderingen en voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur;
c. advies vraagt aan de raad inzake aangelegenheden met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking;
d. de tijd tussen de adviesaanvraag door het college van burgemeester en schepenen of
de gemeenteraad en het verlenen van dit advies door de raad bedraagt minimaal een
maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.
e. het stadsbestuur de raad binnen 3 maanden na de aflevering van het advies op de
hoogte brengt van het gevolg dat aan een advies werd gegeven. Als het advies niet
gevolgd wordt, geeft het stadsbestuur een motivering.
f. administratieve hulp biedt aan de raad voor de verslaggeving, algemene briefwisseling
en de uitnodigingen;
g. administratieve hulp biedt met betrekking tot het opmaken van een beknopt

jaaroverzicht ter kennisgeving van het stadsbestuur. Dit document bevat minstens
volgende pijlers:
- een overzicht van de belangrijkste agendapunten, besprekingen en beslissingen binnen
de adviesraad;
- een overzicht van de adviezen, op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief, met
de daaraan verbonden beslissingen van het stadsbestuur;
- een algemeen financieel overzicht met betrekking tot de uitgaven en inkomsten van de
adviesraad.
h. de officiële leden van de GROS vallen onder de bepalingen van het vrijwilligersbeleid
van het stadsbestuur Mortsel.
Art. 23.
Het officiële adres van de ‘GROS – Mortsel en het dagelijks bestuur is
Stad Mortsel
t.a.v. GROS-Mortsel – Dienst Sociale Zaken
Liersesteenweg 1,
2640 Mortsel
HOOFDSTUK 5: VOORSTEL TOT WIJZIGING STATUTEN
Art. 24.
In tegenstelling tot alle voorgaande bepalingen kan slechts overgegaan worden tot
voorstel van een wijziging van de statuten mits voldaan wordt aan volgende
voorwaarden:
a. de goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging wordt vermeld in de
oproepingsbrief voor de vergadering;
b. 2/3e van de stemgerechtigde leden is aanwezig op de vergadering en het voorstel tot
wijziging van de statuten moet goedgekeurd worden door minsten 2/3 van de aanwezige
leden.
c. bij een onvoldoende aantal aanwezigen of het niet bekomen van een goedkeuring door
2/3 van de aanwezige leden, wordt bij een tweede oproep geldig beraadslaagd, ongeacht
het aantal aanwezige leden, bij gewone meerderheid der stemmen.
HOOFDSTUK 6: ONTBINDING
Art. 25.
De GROS-Mortsel kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering. Hij is ook ontbonden wanneer feitelijk geen activiteiten of vergaderingen
plaatshebben op jaarbasis zoals bepaald in deze statuten.
Art. 26.
Diezelfde algemene vergadering zal ook beslissen over de bestemming van het netto
actief vermogen van de adviesraad, dat terug gegeven wordt aan de persoon of instelling
die de middelen ter beschikking stelde of besteed wordt aan een
ontwikkelingssamenwerkingsinitiatief.
HOOFDSTUK 7: OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 27.
Na de goedkeuring van de statuten door de algemene vergadering van de WOM
(Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Mortsel) worden deze voorgelegd aan de
gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt binnen een termijn van 2
maanden een algemene vergadering samengeroepen waar de leden worden bestendigd
(Art. 5.7.) en een dagelijks bestuur wordt verkozen. Een financiële rekening zal geopend
worden op naam van GROS – Mortsel en bekendgemaakt worden aan het stadsbestuur.
Art. 28.
Bij de oprichting van de GROS-Mortsel worden individuele leden voorgesteld en al dan
niet aanvaard als stemgerechtigd individueel lid door de bestaande vergadering van de
WOM.

