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5. ONDERNEMINGSLOKET
ONDERNEMINGSLOKET – STATUTEN ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE
ECONOMIE MORTSEL –
GOEDKEURING WIJZIGING
Voorgeschiedenis
Op 25 januari 2000 besliste de gemeenteraad tot erkenning en statuten van de Adviesraad Middenstand
Mortsel (verder AMM genoemd), gewijzigd op 24 april 2001.
Feiten en context
Ondernemingen zorgen in belangrijke mate voor de leefbaarheid en vitaliteit in de steden en gemeenten.
Het gemeentelijk economische beleid kan bovendien belangrijke voorwaarden creëren om de lokale
bedrijvigheid aan te moedigen en te ondersteunen. Het is een uitdaging om een sterk lokaal economisch
beleid neer te zetten. De wettelijke en decretale kaders waarbinnen dit lokaal economische beleid kan
uitgestippeld worden, kent heel wat dwarsverbindingen met andere lokale beleidsterreinen.
Het is wenselijk de AMM nu verder te ontwikkelen, te professionaliseren en uit te breiden. Daarvoor wordt
beter volgende naamgeving aangewend: Adviesraad Lokale Economie Mortsel (ALEM).
Juridische grond
Artikel 200 van het Gemeentedecreet (Belgisch Staatsblad 31 augustus 2005).
Besluit ter inzage.
Adviezen
Positief advies van Ronny Magis, ondernemingsloket.
Positief advies van de AMM.
Argumentatie
Buiten de naamgeving en modaliteiten met betrekking tot de administratie van de AMM wordt de inhoud
van de statuten van 25 januari 2000, gewijzigd op 24 april 2001 gekenmerkt door de algemeenheid ervan
en kan de inhoud grotendeels behouden blijven.
Financiële weerslag
De Adviesraad Lokale Economie (ALEM) ontvangt voor het jaar 2008 een werkingstoelage van 1.240,00
EUR.
Fasering
/

DE GEMEENTERAAD BESLUIT
BESLUIT EENPARIG IN OPENBARE ZITTING :

Artikel 1:
De gemeenteraad erkent met ingang van 01 februari 2008 de Adviesraad Lokale Economie Mortsel (ALEM)
als adviesraad voor de stad Mortsel, in vervanging van de AMM.
Art. 2:
De gemeenteraad vervangt de statuten van de AMM met ingang van 01 februari 2008 als volgt:

STATUTEN ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE MORTSEL
(zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 januari 2008)
HOOFDSTUK 1 : DOEL
Artikel 1.
Onder de benaming “Adviesraad Lokale Economie Mortsel” verder genoemd “de raad” wordt te Mortsel een
raad opgericht die de democratische vertegenwoordiging wil zijn van alle middenstandsorganisaties,
winkelverenigingen, handelskernen en individueel geïnteresseerde ondernemers, met als doel het
adviseren van het lokaal economisch beleid via samenwerking, overleg en adviesverlening en het
stimuleren van activiteiten en initiatieven die de lokale economie, handel en nijverheid aanbelangen.
Art. 2.
De raad is een overlegorgaan tussen middenstandsorganisaties, winkelverenigingen, handelskernen en
individueel geïnteresseerde ondernemers met handelsactiviteiten te Mortsel. Hij werkt onafhankelijk van
elke politieke of ideologische invloed.
Art. 3.
De concrete doelstellingen van de raad zijn, zonder beperkend te willen zijn, ondermeer de volgende:
a. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de stedelijke overheid en aan
particuliere instanties inzake specifieke middenstandsaangelegenheden;
b. het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de
verschillende middenstandsorganisaties, winkelverenigingen, handelskernen en individuele
middenstanders;
c. onderzoek, documentatie en informatie over alles wat “lokale economie”, “handel” en “nijverheid” en
zelfstandig ondernemen aanbelangt;
d. het nemen van initiatieven om zijn doelstellingen te bewerkstelligen.
HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING
Art. 4.
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. maximum drie vertegenwoordigers van elke Mortselse winkelvereniging, middenstandsorganisatie,
sociaal economische onderneming of handelskern die de doelstellingen van de raad beoogt en waarvan de
kandidatuur schriftelijk werd gesteld door de betreffende vereniging, organisatie of kern;

b. maximum drie vertegenwoordigers gecoöpteerd door de onder Art.5-1.a. hiervoor vermelde leden en
gekozen onder de individueel geïnteresseerde ondernemers welke schriftelijk hun kandidatuur hebben
gesteld;
c. een nader te bepalen aantal vertegenwoordigers, gecoöpteerd door de onder Art.5-1.a en Art.5-1.b
hiervoor vermelde leden en gekozen onder de ondernemers welke schriftelijk hun kandidatuur hebben
gesteld, teneinde te beantwoorden aan de bepaling van de wet van 20 september 1998 dat in de
adviesraden niet meer dan twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn;
d. onder deze stemgerechtigde leden wordt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester aangeduid;
e. deze leden worden gekozen uit de door de algemene vergadering uit zijn leden voorgedragen
kandidaten, in aanwezigheid van tenminste de helft van de leden, bij geheime stemming en bij gewone
meerderheid van stemmen. In voorkomend geval vindt een tweede stemming plaats over de 2 kandidaten
die de meeste stemmen hebben gehaald in de eerste stemronde en is bij de tweede staking van stemmen
de oudste in jaren gekozen.
De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris én penningmeester mogen niet toegewezen worden
aan één en dezelfde winkelvereniging, middenstandsorganisatie, sociaal economische onderneming of
handelskern.
2. niet-stemgerechtigde leden zijn:
f. de schepen bevoegd voor lokale economie;
g. leden die wegens hun deskundigheid en functie gecoöpteerd worden door de algemene vergadering;
h. ambtenaren die vanuit hun functie van specialist of verslaggever aanwezig zijn.
Art. 6.
De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
a. de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
b. geen politiek mandaat vervullen;
c. als ondernemer actief zijn te Mortsel;
d. ofwel Mortsels inwoner zijn ofwel 6 jaar handelsactiviteiten hebben te Mortsel.
Indien niet meer aan alle voormelde voorwaarden wordt voldaan eindigt het mandaat van betrokkene en
kan in zijn of haar vervanging worden voorzien.
Art. 7.
De gewone algemene vergaderingen vinden op regelmatige basis en in principe ieder kwartaal plaats, en
worden voorgezeten door de voorzitter van het dagelijks bestuur of zijn plaatsvervanger.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden hetzij door het Dagelijks bestuur,
hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/5e van de stemgerechtigde leden.
Art. 8.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen, behalve bij advies
over statutenwijziging waarvoor 2/3e van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn.
Bij een tweede oproeping, te houden binnen de 14 dagen, beslist de vergadering, ongeacht het aantal
aanwezigen, over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst.
Art. 9.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
Art. 10.
De stemming is geheim in volgende gevallen:
a. bij stemming over personen;

b. indien 2/5e van de aanwezige stemgerechtigde leden erom verzoekt.
Bij geheime stemming gebeurt, bij staking van stemmen, een nieuwe stemming. Bij nieuwe staking van
stemmen wordt dit agendapunt verwezen naar de eerstvolgende algemene vergadering.
Art. 11.
Al de leden ontvangen minstens tien dagen vooraf en per gewone brief een uitnodiging voor de algemene
vergadering, met vermelding van de agendapunten. Elk voorstel, tijdig en schriftelijk gedaan door minstens
1/5e van de stemgerechtigde leden, moet op de agenda geplaatst worden.
DAGELIJKS BESTUUR
Art. 12.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. de voorzitter;
b. de ondervoorzitter;
c. de secretaris;
d. de penningmeester;
e. twee bestuursleden aan te duiden door de algemene vergadering.
Maken als niet-stemgerechtigd lid deel uit van het dagelijks bestuur:
f. de schepen bevoegd voor lokale economie;
g. ambtenaren die vanuit hun functie van verslaggever aanwezig zijn;
h. maximum 1 lid dat wegens de deskundigheid en functie gecoöpteerd wordt door het dagelijks bestuur.
Art. 13.
De duur van de mandaten bedraagt drie jaar, behoudens hernieuwing.
Bij het vacant zijn van een functie benoemen de overblijvende leden een plaatsvervanger tot de
eerstvolgende algemene vergadering, welke een opvolger aanduidt.
Art. 14.
Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse werking van de raad, de voorbereiding van de algemene
vergaderingen, de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het nemen van beslissingen
die niet kunnen wachten tot de volgende algemene vergadering. Adviezen kunnen enkel en uitsluitend door
de Algemene Vergadering worden uitgebracht.
Art. 15.
De vergaderingen vinden plaats op de door het dagelijks bestuur te bepalen data.
Art. 16.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist
de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
HOOFDSTUK 3: REKENINGEN
Art. 17.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende werkjaar voorgelegd
aan de algemene vergadering.
Art. 18.

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Acht dagen vóór de algemene vergadering zien
twee commissarissen, die door het dagelijks bestuur uit de leden van de algemene vergadering
aangewezen worden, de kasgelden en de rekeningen na. Zij brengen aan de algemene vergadering verslag
uit.
Art. 19.
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. 20.
De gemeenteraad keurt de statuten en de latere wijzigingen ervan goed.
Art. 21.
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 lokale economie;
d. binnen een aanvaardbare termijn een gemotiveerd antwoord geeft wanneer de raad informatie of advies
vraagt;
e. administratieve hulp biedt, hetzij de verslaggeving en de uitnodigingen van de raad;
f. administratieve hulp biedt met betrekking tot het opmaken van een jaaroverzicht ter kennisgeving van
het bestuur. Dit document bevat minstens volgende peilers:
- een overzicht van de belangrijkste agendapunten, besprekingen en beslissingen binnen de adviesraad;
- een overzicht van de adviezen, op vraag van het bestuur of op eigen initiatief, met de daaraan verbonden
beslissingen van het bestuur;
- een algemeen financieel overzicht met betrekking tot de uitgaven en inkomsten van de adviesraad.
HOOFDSTUK 5:
5: VOORSTEL TOT WIJZIGING STATUTEN
Art. 22.
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.
HOOFDSTUK 6:
6: ONTBINDING
Art. 23.
Tot ontbinding van de raad kan slechts worden overgegaan mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
a. de voorgestelde ontbinding wordt vermeld in de oproepingsbrief voor de vergadering;
b. 2/3e van de stemgerechtigde leden dient aanwezig te zijn op de vergadering;
c. 2/3e van deze leden hecht zijn goedkeuring aan de ontbinding.
Indien geen 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig is op de eerste vergadering wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Art.3:
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