
Statuten milieuraad Berlaar, 23 april 2019 
 
A. Oprichting  

 
Art.1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opgericht onder de naam 
“Milieuraad Berlaar”, opgericht en erkend als adviesorgaan betreffende milieu- en 
natuuraangelegenheden. 
De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis, Markt 1 te 2590 Berlaar. 

 
B. Doel  
 

Art.2 De gemeentelijke milieuraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van 
het leefmilieu, het landschap en de natuur in Berlaar. De adviezen van de raad zullen 
steeds tot doel hebben de kwaliteit van het leefmilieu te waarborgen, meer bepaald de 
bestaande natuurwaarde te behouden en te verbeteren, de uitbouw van het 
patrimonium te stimuleren en milieubelastende ingrepen te vermijden of te reduceren. 

 
• De milieuraad onderzoekt, adviseert, informeert of rapporteert over milieu- en 

natuuraangelegenheden in de gemeente Berlaar in haar meest brede betekenis; 
• Het is de taak van de raad het gemeentebestuur/schepencollege in te lichten over 

milieu- en natuuraangelegenheden die zich in de gemeente voordoen. De 
milieuraad kan echter niet enkel het schepencollege informeren, maar ook de 
bevolking en de betrokken instanties of personen; 

• De milieuraad kan de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak 
organiseren, voorstellen ontwikkelen om draagvlak voor het gemeentelijk milieu- 
en natuurbeleid te creeëren en het maatschappelijk debat over milieu- en 
natuurbeleid te stimuleren; 

• De initiatieven naar de bevolking toe worden in samenwerking met de 
milieudienst gepland;  

• Het is de taak van milieuraad om de gemeentelijke instanties gefundeerd advies 
te geven over milieu- en natuuraangelegenheden die zich binnen de gemeente 
voordoen en het gemeentebestuur en/of schepencollege oplossingen aan te 
reiken voor zover dat mogelijk is; 

• De milieuraad geeft advies over concrete problemen die zich voordoen, maar 
wenst daarnaast ook aanbevelingen te geven aan de beleidsverantwoordelijken 
om problemen vanuit milieu- en natuurvisie op te lossen of te voorkomen. 

 
C. Structuur 

 
Art.3 De gemeentelijke milieuraad bestaat uit: 

1. Algemene vergadering (verder milieuraad) 
2. Open milieuraad (min. 1 x per jaar) 

 
 
 
 



D. Leden van de Algemene vergadering 
 

Art.4 De Algemene vergadering van de milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde 
en niet- stemgerechtigde leden en waarnemers. Het samenwerken met andere 
gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.  

 
Art 5 De stemgerechtigde leden 
§1. Er wordt naar gestreefd dat maximaal 2/3 van de stemgerechtigde leden van 
hetzelfde geslacht zijn. 

 
§2. De samenstelling van de groep stemgerechtigde leden is als volgt: 

- Maximum 2 personen per gemeentelijke vereniging (bv. milieu- en 
natuurverenigingen, jachtverenigingen, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele 
organisaties en vormingsorganisaties, vertegenwoordigers uit beroepsgroepen en 
– organisaties), waarvan één als effectief lid en één als plaatsvervanger wordt 
aangeduid.  

- Geïnteresseerde inwoners, de voorkeur wordt gegeven aan leden die geen sterke 
banden hebben met verenigingen die al vertegenwoordigd zijn in de raad.  

 
§ 3. De stemgerechtigde leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Op het grondgebied van Berlaar of kerkelijk Heikant wonen; 
- Lid zijn van de gemeentelijke milieuraad; 
- Geen politiek mandaat vervullen.  

 
Art. 6 Niet stemgerechtigde leden van de milieuraad zijn: 

- Vertegenwoordigers die als plaatsvervanger van een vereniging zetelen in de 
milieuraad;  

- De schepen die bevoegd is voor leefmilieu; 
- Schepen(en), andere dan de schepen bevoegd voor leefmilieu; 
- Gemeentelijke ambtenaren; 
- Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad aangewezen 

personen; 
- Vertegenwoordigers van niet in de gemeenteraad zetelende politieke partijen of 

fracties.  
 

Niet stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies. Deze personen 
kunnen niet drukken op het formuleren van het advies. De onafhankelijke werking 
van de milieuraad mag hierdoor niet in het gedrang komen.  

 
Art. 7 Waarnemers 
Het is de gemeentelijke milieuraad toegelaten advies in te winnen van deskundigen 
buiten de gemeentelijke milieuraad. Bovendien is het ook toegelaten 
belanghebbenden te horen. 

 
 
 
 



Art. 8 Politieke fracties 
Elke politieke fractie in de gemeenteraad mag één vertegenwoordiger aanduiden die 
als niet- stemgerechtigd lid deel kan uitmaken van de milieuraad. Deze persoon hoeft 
zelf niet te zetelen in de gemeenteraad.  

 
Procedure van toetreding 
 

Art. 9 De toetreding tot de Algemene vergadering van de milieuraad kan op 2 
momenten gebeuren. 

 
§1. Bij de installatie van de milieuraad en bij het begin van de legislatuur  
Bij de start van de milieuraad en bij het begin van de legislatuur worden alle 
verenigingen en organisaties die in aanmerking komen voor lidmaatschap, door het 
gemeentebestuur aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. 
Tevens wordt door het gemeentebestuur, via onder andere het gemeentelijke 
informatieblad, een oproep gericht aan geïnteresseerde inwoners om zich bij de 
bevoegde ambtenaar kandidaat te stellen. De samenstelling van de milieuraad wordt 
ter kennis meegedeeld aan de gemeenteraad. 

 
§2. Na de installatie van de milieuraad 
Na de installatie van de milieuraad worden de aanvragen gericht aan de bevoegde 
ambtenaar. De aanvragen worden door de milieuraad onderzocht en na stemming 
aanvaard of geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter kennis mee 
gedeeld aan het college/vast bureau.  

 
 Aanvang, looptijd en beëindiging mandaat 
 

Art.10 Aanvang en looptijd 
Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode van maximum 6 
jaar, gelijklopend met het mandaat van de gemeenteraadsleden. Wie in de loop van 
de bestuursperiode lid wordt, krijgt een mandaat voor de resterende tijd van de zes 
jaar. 
De milieuraad wordt uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad samengesteld. Tot aan de installatie van de nieuwe leden 
blijven de oude leden in functie.  

 
Art. 11 beëindiging mandaat 
§1. Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden komt voortijdig een einde: 

• door ontslag van de betrokkene zelf; 
• door intrekking van het mandaat door de organisatie die hij/zij 

vertegenwoordigt; 
• door ontbinding of opheffing van de vereniging of organisatie die hij/zij 

vertegenwoordigt in de milieuraad; 
• door de intrekking van de erkenning van de vereniging die hij/zij 

vertegenwoordigt in de milieuraad; 
• door niet meer op het grondgebied van de gemeente Berlaar of kerkelijk 

Heikant te wonen.  



 
§2. Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk en ondertekend of via mail 
gebeuren door de betrokkene. Het ontslag wordt meegedeeld aan de milieuraad. 

  
§3.1 Een ontslag door intrekking van het mandaat door de organisatie die de 
betrokkene vertegenwoordigt gebeurt schriftelijk en ondertekend door de voorzitter 
en min. 1 extra bestuurslid van de betrokken organisatie of via een mail van de 
voorzitter en min. 1 extra bestuurslid van de betrokken organisatie. Het ontslag 
wordt meegedeeld aan de milieuraad. 

 
§3.2 Binnen de twee maanden nadat het mandaat van het lid die vertegenwoordiger 
was van een organisatie beëindigd is, dient in zijn vervanging te worden voorzien. 

 
Voorzitter, medevoorzitter en secretaris  
 

Art. 12 verkiezing van de voorzitter en medevoorzitter  
§1. De milieuraad verkiest onder haar leden een voorzitter en eventueel een 
medevoorzitter. Voorzitter en medevoorzitter kunnen geen afgevaardigde zijn van 
eenzelfde verenging of organisatie. 
§2. Kandidaatstelling voor de functies van voorzitter en medevoorzitter gebeurt bij 
schriftelijke of mondelinge motivatie, gericht aan de milieuraad. 

 
§3. De voorzitter en eventuele medevoorzitter worden bij afzonderlijke en geheime 
stemming en bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen door 
de leden van de milieuraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaren. 

  
Art.13 De secretaris  
De gemeentelijke milieuambtenaar vervult de functie van secretaris.  

 
Art. 14 Taken 
De voorzitter en medevoorzitter zijn belast met de voorbereiding en het leiden van 
de vergadering en opvolgen van de genomen beslissingen. De medevoorzitter kan in 
principe de voorzitter enkel vervangen bij diens afwezigheid of verhindering. Indien 
ook de ondervoorzitter afwezig of verhinderd is, neemt de secretaris deze functie 
waar.  
De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de verslagen en de 
schriftelijke adviezen aan het gemeentebestuur.  

 
E. Werking 
 

Art. 15 De Algemene vergadering van de milieuraad vergadert minstens 4 maal per jaar 
en telkens wanneer de voorzitter, het gemeentebestuur of één derde van de 
stemgerechtigde leden van de milieuraad hierom verzoekt.  

 
 
 



Art. 16 De milieuraad kan vooraf vaststellen dat bepaalde vergaderingen van de raad 
toegankelijk zijn voor iedere bewoner en daarvoor een algemene oproep lanceren. In dit 
geval spreken we van een “Open Milieuraad”. Deze inwoners nemen deel als niet- 
stemgerechtigde leden. 

 
Art. 17 Thematische werkgroepen  
Er kunnen binnen en door de milieuraad werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen 
hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te bereiden, ter 
bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. Hierin kunnen instanties, deskundigen en 
betrokkenen zetelen. Andere geïnteresseerden die geen deel uitmaken van de 
milieuraad, maar rond het betrokken thema wensen te werken kunnen mits goedkeuring 
door de milieuraad deel uitmaken van een werkgroep. Deze werkgroepen bevatten 
minstens één stemgerechtigde afgevaardigde van de milieuraad. 

 
In elke werkgroep wordt een woordvoerder aangeduid die de vergadering voorzit. De 
woordvoerder brengt verslag uit van de vergaderingen op de eerst volgende Algemene 
vergadering. De voorzitter en de secretaris van de milieuraad worden op de hoogte 
gebracht van de data en de agenda van de vergaderingen van de werkgroepen. 

 
Art. 18 Stemming  
§1. Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde 
leden van de milieuraad aanwezig zijn. Alle beslissingen, met uitzondering van de 
statuten en het uitsluiten of weigeren van leden, worden genomen met een gewone 
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. 

 
§2. Voor een wijziging van de statuten en het uitsluiten of weigeren van leden is de 
aanwezigheid van 2/3 van de stemgerechtigde leden en een 2/3 meerderheid der 
stemmen noodzakelijk. 

 
§3. Elke afgevaardigde van een vereniging, en elk individueel lid beschikt over één stem. 
Bij afwezigheid van de afgevaardigde van de vereniging wordt het stemrecht 
automatisch overgedragen aan de plaatsvervanger. 

 
Art. 19 Het college van burgemeester en schepenen of vast bureau geeft telkens een 
schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk advies van de milieuraad, en dit binnen 6 
weken eventueel mits motivatie verlengbaar met 6 weken.  

 
  


