Statuten noord-zuidraad
Artikel 1 – naam
De noord-zuidraad is de gemeentelijke adviesraad rond ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 2 – doelstellingen
De noord-zuidraad heeft als doelstelling:
1. overleg en coördinatie tot stand te brengen tussen de organisaties die in Boortmeerbeek
werkzaam zijn op het vlak van de noord-zuidproblematiek;
2. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over en sensibiliseren voor de noordzuidproblematiek;
3. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over projecten en initiatieven die in de
gemeente in het kader van de noord-zuidproblematiek worden georganiseerd;
4. op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen aan de
gemeentelijke overheid betreffende het gemeentelijke beleid rond de noordzuidproblematiek.
Artikel 3 – samenstelling
De noord-zuidraad bestaat uit:
• vertegenwoordigers van lokale initiatieven. Deze vertegenwoordigers moeten niet in de
gemeente wonen, maar moeten – indien zij niet in de gemeente wonen – wel hun band met
het lokale initiatief kunnen aantonen.
• individuele geïnteresseerden die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren tot het lokale
beleid rond ontwikkelingssamenwerking.
De noord-zuidraad streeft naar een evenwicht tussen vertegenwoordigers van lokale initiatieven en
individuele geïnteresseerden.
Artikel 4 – lidmaatschap
Om lid van de noord-zuidraad te worden moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:
• voor lokale initiatieven: om als lokaal initiatief te kunnen worden erkend, moet dit initiatief
voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden voor de ondersteuning van projecten zoals
bepaald in het reglement op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (goedgekeurd
door de gemeenteraad van 22 november 2011). Een initiatief dat als lid tot de noordzuidraad wenst toe te treden, dient hiervoor een aanvraag in bij het college van
burgemeester en schepenen. Het college gaat na of dit initiatief beantwoordt aan de
voorwaarden van het reglement op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking.
• voor individuele geïnteresseerden: een individuele geïnteresseerde die als lid tot de noordzuidraad wenst toe te treden, dient hiervoor een aanvraag in bij het college van
burgemeester en schepenen waarin hij zijn motivatie motiveert.
Indien een lid gedurende minimum vier opeenvolgende bijeenkomsten van de noord-zuidraad
zonder opgave van reden afwezig is, zal dit lid worden gevraagd zijn lidmaatschap te herbevestigen.
Artikel 5 - vergaderingen
De noord-zuidraad vergadert in principe driemaandelijks. De data hiervan worden door de noordzuidraad zelf bepaald.
De noord-zuidraad kiest onder haar leden een voorzitter, die de vergaderingen leidt en de agenda
samenstelt. Leden die een agendapunt willen toevoegen melden dit aan het secretariaat die dit aan
de voorzitter overmaakt.
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Het secretariaat van de noord-zuidraad wordt verzorgd door de gemeentelijke administratie.
Adviezen over het lokale beleid rond ontwikkelingssamenwerking die door de noord-zuidraad
worden geformuleerd, zullen zo snel als mogelijk via het secretariaat aan het college van
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Het secretariaat staat eveneens in voor het
informeren van de leden van de noord-zuidraad over de reactie van het college van burgemeester en
schepenen op het uitgebrachte advies.
Artikel 6 - besluitvorming
De noord-zuidraad streeft een besluitvorming bij consensus na. Indien de noord-zuidraad over een
agendapunt tot stemming moet overgaan, kunnen volgende personen aan deze stemming
deelnemen:
• per lokaal initiatief: één vertegenwoordiger
• elke individueel geïnteresseerde
In geval van staking van stemmen, volgt een herstemming. Indien ook dan nog een staking van
stemmen optreedt, is het voorstel verworpen.
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