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Zitting van 27.06.16
#Onderwerp : Adviesraad voor Gezondheid – Oprichting – Huishoudelijk reglement – Goedkeuring#
Openbare zitting

Gezondheid en Welzijn
De gemeenteraad,
overwegende dat een Adviesraad voor gezondheid een meerwaarde zou zijn voor het gemeentebeleid op dit
gebied;
overwegende dat de algemene beleidsnota 2016-2018 van de dienst Gezondheid de oprichting van een
Adviesraad voor gezondheid aankondigde;
overwegende dat de dienst het ter harte neemt om doeltreffend in te spelen op de
gezondheidsprobleemstellingen in het leven van de Etterbekenaren, zouden wij een raad willen oprichten
bestaande uit verschillende gezondheidsdeskundigen om te werken aan de ontwikkeling van onze activiteiten;
overwegende dat de georganiseerde lezingen de bevolking nog niet voldoende verenigen, hebben wij de wil
om deze uitwisselingsmomenten dynamisch te maken. De belangrijkste opdracht van de raad zou erin bestaan
adviezen te formuleren, voorstellen of aanbevelingen te doen voor alle kwesties die de actie van de dienst
ten opzichte van gezondheid kunnen bevorderen;
overwegende dat de gezondheidsdeskundige (in de ruime zin) de gelegenheid zullen hebben om hun mening
en bezorgdheden te uiten, om de bewustwording van de rol die hen toekomt binnen de gemeente te
bevorderen door hun actieve deelname teweeg te brengen alsook de bewustwording van hun netwerk, om
initiatieven te bevorderen en voor te stellen die bijdragen aan de promotie en de verdediging van de
gezondheid, in het bijzonder de thema’s die behandeld worden tijdens de reeks van onze ronde tafels (één
om de twee maanden);
overwegende dat het College op 28/01/2016 principieel ingestemd heeft met de oprichting van een
adviesraad voor gezondheid;
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gelet op artikel 120 bis van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST

• de oprichting van een Etterbeekse Adviesraad voor gezondheid goed te keuren;
• en het huishoudelijk reglement van voornoemde raad dat als volgt opgesteld is aan te nemen.
Hoofdstuk 1: algemene bepalingen
Art. 1

Voor de toepassing van dit reglement wordt de hierna volgende terminologie als volgt begrepen:

• de Adviesraad: de Etterbeekse Adviesraad voor Gezondheid;
• het College: het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek;
Hoofdstuk 2: oprichting en opdrachten
Art. 2

De gemeenteraad van Etterbeek richt een “Adviesraad voor Gezondheid” op.

OPDRACHT: De algemene opdracht van de Adviesraad bestaat erin adviezen te formuleren, voorstellen of
aanbevelingen te doen voor alle kwesties die de actie van de dienst ten opzichte van gezondheid kunnen
bevorderen.
De Adviesraad heeft de volgende specifieke opdrachten:

• de gezondheidsdeskundigen de gelegenheid geven om hun mening en bezorgdheden te uiten;
• de bewustwording van de rol die hen toekomt binnen de gemeente bevorderen door hun actieve
deelname, de samenwerking tussen de deelnemers teweeg te brengen

• initiatieven voorstellen, bevorderen en steunen die bijdragen aan de promotie en de bescherming van
de gezondheid, waaronder de activiteiten van de dienst Gezondheid, in het bijzonder de thema’s die
behandeld worden tijdens de jaarlijkse reeks van de ronde tafels (één ronde tafel om de twee
maanden);

Art. 3
Op eigen initiatief of op vraag van de gemeenteraad of het College formuleert de Adviesraad
adviezen en doet hij voorstellen onder de vorm van aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid. Dit advies
wordt noodzakelijkerwijs gevraagd voor elke beslissing van de gemeenteraad die een rechtstreekse impact
heeft op de gezondheid van de Etterbekenaren.
Art. 4 De Adviesraad heeft een adviserende rol : de beslissingsbevoegdheid behoort uitsluitend toe aan het
College en de gemeenteraad.
Hoofdstuk 3 : samenstelling van de Adviesraad
Art. 5
De leden van de Adviesraad worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van drie
jaar, op voorstel van het College. Ze zijn herkiesbaar. Het mandaat loopt in elk geval af op 1 januari van het
jaar dat volgt op het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.
Art. 6 §1 – Het aantal leden is niet beperkt, maximum twee derde van de leden van de Adviesraad zijn van
hetzelfde geslacht. Als er minder mannelijke of vrouwelijke kandidaten zijn, dan kan de gemeenteraad de
leden van de Adviesraad benoemen in afwijking van deze regel.
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De Adviesraad is samengesteld uit de volgende leden:

• een voorzitter (voorzitster), uit de hieronder beschreven categorieën 1 of 3, benoemd door de
gemeenteraad;

•

het lid van het College dat bevoegd is voor gezondheid, vicevoorzitter van rechtswege van
de Adviesraad;

•

categorie 1: vertegenwoordigers van verenigingen die activiteiten hebben in verband met
gezondheid en welzijn;

• categorie 2: afgevaardigden van het gemeentebestuur en het OCMW die de diensten beheren
die verband houden met gezondheids- en welzijnsprobleemstellingen;

•

categorie 3: gezondheidsdeskundigen in de ruime zin die een band hebben met de gemeente
Etterbeek (plaats van activiteit, enz.);
§2 – De Adviesraad kan ook alle personen omvatten, in hoedanigheid van uitgenodigd deskundige, die
de raad kunnen helpen bij zijn activiteiten.
§3 – Elke categorie telt tussen de 4 en 7 leden en hierbij wordt erop toegezien een zo goed mogelijk
evenwicht te bewaren tussen de drie categorieën.
§4 – De leden van de Adviesraad zijn bij voorkeur Etterbekenaren of oefenen hun belangrijkste
activiteit uit in Etterbeek.
Art. 7 De raadsleden die niet langer zouden voldoen aan één van de voorwaarden van dit reglement of die
niet aanwezig waren op twee achtereenvolgende vergaderingen zonder de voorzitter of de vicevoorzitter
van de Adviesraad hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te hebben zullen beschouwd worden als
aftredend. Indien zij zich onthouden of weigeren om vrijwillig ontslag te nemen, zal het ontslag van
ambtswege uitgesproken worden door de gemeenteraad.
Art. 8 In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een lid gaat de gemeenteraad eventueel over tot zijn
vervanging. Een benoemd lid dient het mandaat te beëindigen van diegene die hij vervangt.
Hoofdstuk 4: werking van de Adviesraad
Art. 9 De voorzitter of de vicevoorzitter roept de Adviesraad zo vaak samen als hij nodig acht en minstens
drie keer per jaar.
Art. 10
Alle gemeenteraadsleden en schepenen worden uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.
Bovendien zal de aandacht van de leden van het College getrokken worden wanneer er punten op de agenda
staan uit hun bevoegdheidsdomeinen.
Overigens worden de gemeenteraadsleden die regelmatig op de hoogte gehouden willen worden van de
werkzaamheden van de Adviesraad verzocht om dit schriftelijk te melden aan de voorzitter of de
vicevoorzitter. De verslagen van de vergaderingen en de documenten die verstuurd worden naar de leden in
het kader van de activiteiten van de Adviesraad zullen hen toegestuurd worden.
Art. 11
De bijeenroeping en de agenda zullen minstens vijftien dagen vóór de datum van de vergadering
verstuurd worden, behalve in geval van dringende gevallen.
Art. 12
De Adviesraad kan slechts adviezen formuleren en voorstellen doen als de meerderheid van de
leden aanwezig is. Als dat quorum echter niet bereikt wordt, kan hij na een nieuwe oproeping op geldige wijze
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Dit moet dan vermeld worden in het verslag.
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Art. 13
Alle voorstellen en adviezen van de Adviesraad worden genomen bij meerderheid van stemmen
uitgebracht door de aanwezige leden. Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing afgewezen.
Art. 14
De dienst Gezondheid neemt het secretariaat op zich. De dienst zorgt voor de bijeenroepingen en
stelt het verslag van elke zitting op en bezorgt een afschrift van dit verslag aan de leden van het College.
Het verslag vermeldt de genomen resoluties en het resultaat van de stemmingen en de naam van alle
aanwezige of verontschuldigde leden.
Art. 15
De deelname aan de Adviesraad gebeurt op vrijwillige basis. Er wordt geen enkele financiële
tussenkomst toegekend.
Art. 16
De Adviesraad zal elk jaar een activiteitenverslag opstellen alsook een lijst met de prioritaire
werkpunten voor het volgende jaar.
Art. 17

Dit reglement treedt in werking op de datum waarop het aangenomen wordt door de gemeenteraad.

Art. 18

Elke situatie die niet voorzien is in dit reglement behoort tot de bevoegdheid van het College.

De Raad keurt de geamendeerde tekst goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 30 juni 2016

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Colette Njomgang
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