Statuten Wereldraad

Artikel 1
De Wereldraad is een door het gemeentebestuur officieel erkende adviesraad met
betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. De Wereldraad heeft zijn zetel op het
Gemeentebestuur.
Artikel 2
De Wereldraad heeft een adviserende, sensibiliserende, informerende
coördinerende taak met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

en

Deze algemene doelstellingen kunnen vertaald worden naar een aantal specifieke
doelstellingen:
 De wereldraad brengt advies uit aan het gemeentebestuur hetzij op eigen initiatief,
op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of op vraag van de
Gemeenteraad, over alle vragen omtrent ontwikkelingssamenwerking, die zowel
van binnen als van buiten de gemeente, door particulieren, organisaties of
besturen aan de gemeente worden voorgelegd, onder andere:
1. het toekennen van de toelagen aan de plaatselijke verenigingen actief voor
ontwikkelingssamenwerking;
2. het kiezen van gemeentelijke projecten voor projectondersteuning;
3. de aanvraag tot het sluiten of het verlengen van een convenant
4. de keuze van een partner in het Zuiden, als de gemeente een concrete
bestuurlijke samenwerking met een gemeente in het Zuiden overweegt;
5. het strategische actieplan, de operationele actieplannen, de
voortgangsrapporten en het eindrapport zoals bedoeld in het Decreet
betreffende
het
beleid
inzake
convenants
gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking.
Het advies wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
De uiteindelijk genomen beslissing volgend op het advies van de Wereldraad,
wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de Wereldraad.
 De Wereldraad ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking.
 De Wereldraad fungeert als overlegplatform voor de plaatselijke verenigingen en
personen die met mondiale thema’s bezig zijn en stimuleert de activiteiten van de
plaatselijke verenigingen.
 De Wereldraad organiseert educatieve initiatieven en sensibiliseringsacties voor
de bevolking.
 De Wereldraad zorgt voor kruisbestuivingen tussen verscheidene
gemeentediensten.
Om de hiervoor omschreven doelstellingen te bereiken kan de Wereldraad alle
initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken
hebben en/of deze doelstellingen kunnen bevorderen.

Teneinde haar taak te kunnen vervullen, verstrekt het gemeentebestuur de Wereldraad
hiervoor alle noodzakelijke informatie, zoals die het gemeentebestuur bereikte.
Artikel 3
De Wereldraad is operationeel door middel van een Algemene Vergadering, een
Bureau en eventuele werkgroepen.
Artikel 4
De Algemene Vergadering van de Wereldraad wordt hersamengesteld 3 maanden na
de ontbinding van de Gemeenteraad. Tot dat moment blijft de bestaande Wereldraad
in functie.
Artikel 5
De voorzitter van de Wereldraad, de schepen van ontwikkelingssamenwerking indien
die geen voorzitter is en de ambtenaar aangesteld voor ontwikkelingssamenwerking
zijn van rechtswege lid van de Algemene Vergadering en vormen het Bureau van de
Wereldraad Eventuele andere leden van de algemene vergadering kunnen na
beslissing door de algemene vergadering lid worden van het Bureau. Bij het voortijdig
wegvallen van een bestuurslid wordt in de opvolging tot het einde van het betrokken
bestuursmandaat voorzien door een tussentijdse verkiezing.
De ambtenaar aangesteld voor ontwikkelingssamenwerking neemt deel aan de
algemene vergadering met raadgevende stem.
Artikel 6
De Algemene Vergadering van de Wereldraad is samengesteld als volgt:
1. de
inwoners
van
Wevelgem,
die
belangstelling
hebben
voor
ontwikkelingssamenwerking. Dit zijn de ongebonden leden.
2. maximum 2 vertegenwoordigers per plaatselijke vereniging. De toetreding van
verenigingen gebeurt volgens de modaliteiten en criteria bepaald in het
huishoudelijk reglement.
De leden moeten de statuten van de Wereldraad onderschrijven.
Artikel 7
De aanvragen om toe te treden tot de Algemene Vergadering van de Wereldraad
moeten gericht worden aan het Bureau. Het lidmaatschap gaat pas in na aanvaarding
door de Algemene Vergadering.
De Wereldraad streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en
mannen, waarbij de Wereldraad voor maximaal 2/3 mag samengesteld zijn uit
personen van hetzelfde geslacht. Elke instantie die een vertegenwoordiger naar de
Wereldraad mag afvaardigen zal gevraagd worden bij de aanduiding van haar
vertegenwoordiging hiermee rekening te houden.
Artikel 8

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden en bij stemming heeft elk aanwezig lid 1 stem.
Om geldig te kunnen vergaderen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig zijn. De Wereldraad kan echter, indien hij bijeengeroepen werd
zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht
het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de
onderwerpen die voor een 2de maal op de agenda voorkomen. Elk advies of voorstel
wordt met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden aanvaard.
Artikel 9
De Algemene vergadering verkiest in zijn midden de voorzitter. Bij ontstentenis is de
schepen van ontwikkelingssamenwerking
van rechtswege voorzitter van de
Algemene Vergadering en de ambtenaar aangesteld voor ontwikkelingssamenwerking
is van rechtswege secretaris van de Algemene Vergadering.
De Voorzitter roept de Algemene Vergadering samen.
Vergadering.

Hij leidt de Algemene

De Voorzitter waakt over de uitvoering van de doelstellingen van de Wereldraad en
voert ook controle uit op de verslaggeving, de naleving van de statuten en de
opvolging van de gemaakte afspraken.
De Voorzitter vertegenwoordigt de Wereldraad, onderhoudt de contacten met de
gemeente en stimuleert de samenwerking tussen de plaatselijke verenigingen.
Artikel 10
Het Bureau staat in voor het dagelijks bestuur van de Wereldraad.
Het Bureau bereidt oa. de adviezen, de projectkeuzes, de eigen initiatieven ter
sensibilisering van de Wevelgemse bevolking en de controle van de stukken voor.
Het Bureau formuleert de effectieve adviezen.
Artikel 11
Het Bureau wordt samengeroepen door de Voorzitter of ook op schriftelijke vraag van
een bureaulid.
Artikel 12
De Algemene Vergadering beslist vrij over de oprichting of afschaffing van
werkgroepen met een concrete, inhoudelijke opdracht.

Artikel 13
De gemeenteraad stelt jaarlijks, binnen de grenzen van de gemeentebegroting, de
nodige administratieve, logistieke en financiële middelen ter beschikking van de
Wereldraad voor haar werking.

In het bijzonder wordt bepaald dat de ambtenaar aangesteld voor
ontwikkelingssamenwerking de administratie en het secretariaat van de Wereldraad
verzekert en maakt hij/zij de verslagen van de vergaderingen, waarvan de leden een
afschrift bezorgd wordt.
Verder wordt de nodige logistieke en materiële ondersteuning verstrekt, zoals het
gratis openstellen van gemeentelijke lokalen, het ter beschikking stellen van de
hulpmiddelen van de uitleendienst, het voorzien van ruimte in de gemeentelijke
publicaties en op de aankondigingspanelen, ,…
Artikel 14
De Wereldraad stelt een huishoudelijk reglement op dat na goedkeuring door de
Wereldraad en het College van Burgemeester en Schepenen ter informatie wordt
meegedeeld aan de Gemeenteraad.
Artikel 15
De Wereldraad kan beslissen om over bepaalde thema’s een open Wereldraad te
organiseren, waarop alle geïnteresseerde inwoners uitgenodigd worden via de
Infokrant. Er wordt per jaar minimum 1 open Wereldraad georganiseerd.
Artikel 16
Geen wijziging van een bepaling van deze statuten of de ontbinding van de
Wereldraad zal mogelijk zijn, tenzij op verzoek van ten minste 2/3 van haar
stemgerechtigde leden en na goedkeuring door de Gemeenteraad.
Artikel 17
Na goedkeuring van deze statuten door de huidige Algemene Vergadering worden
deze voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en de
Gemeenteraad. Na goedkeuring door de Gemeenteraad wordt binnen een termijn van
2 maanden een nieuwe Algemene Vergadering samengesteld.

