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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE
GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 24 februari 2005
_________________________________________________
Aanwezig: Albert Mariën, burgemeester-voorzitter;
Fred Entbrouxk, Michel Bruyneel, Wilfried Van Vlem,
Dirk Crollet en Louis Mertens, schepenen;
Greet Claessens, Wally Liekens, Lucia Govaerts,
Cecile Verhaert-Crynen, Wiske Celen-Coeck, Christel Uytdewilgen,
Ilse Neirynck, Luc Van Ouytsel,
Peter Storms, Paula Van Peer-Verreet, Paul Tallon,
Herman Van Brempt, Jef Nelis, Bart Anciaux, Werner Willems
raadsleden;
Frank Coenen, gemeentesecretaris

Milieu – Aanpassing afsprakennota milieuraad – goedkeuring – stemming

DE GEMEENTERAAD IN OPENBARE ZITTING,
De Raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15.12.1992 houdende oprichting van de gemeentelijke
adviesraad voor milieu en natuur;
Gelet op de wijziging in de gemeenteraad van 29.06.1993;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2003 waarin de afsprakennota goedgekeurd
werd;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap “milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling 2002 - 2004” zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.06.02 en de
samenwerkingsovereenkomst 2004-2007 waarin gesteld wordt dat de statuten, huishoudelijk
reglement en afsprakennota aangepast dienen te worden aan de voorschriften;
Gelet op het positief advies van de milieuraad van 17.12.2004;
Gelet op het positief advies van het schepencollege van 7.02.2005;
Gelet op de aanpassing van het raadsbesluit op 25.02.2008, waar artikel 5 werd geschrapt;
Gelet op de principes van goed bestuur;
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
BESLUIT:
Artikel 1
1.1 Deze afsprakennota omvat de verbintenissen tussen de milieuraad en het gemeentebestuur
van de gemeente Boechout.
1.2 Door deze verbintenis kan de milieuraad zijn bevoegdheden uitoefenen conform zijn statuten.
1.3 Deze afsprakennota is enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van de milieuraad en door de gemeenteraad. Dit geldt ook voor alle eventuele
latere wijzigingen.
Advisering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
Artikel 2
2.1 Het College van Burgemeester en Schepenen (verder college genoemd), betrekt de
gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (verder milieuraad genoemd), bij de
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
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2.2
2.3
2.4

Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college voor de definitieve besluitvorming de
milieuraad om advies zullen vragen over alle natuur- en milieudossiers.
Uitgezonderd wat het gemeentelijk openbaar groen betreft. Voor deze materie geldt artikel
vijf van deze afsprakennota.
De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd wat betreft:
a) Het ontwerp van het milieubeleidsplan en milieujaarprogramma;
b) De uitvoering die de gemeente geeft aan de samenwerkingsovereenkomst;
c) De begroting en de begrotingswijzigingen voor leefmilieu;
d) Het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan.

Artikel 3
3.1 De milieuraad heeft het recht om over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er
milieubelangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de
gemeenteraad of aan het college.
Artikel 4
4.1 Het college geeft mededeling aan de milieuraad van de agendapunten en beslissingen van de
vergaderingen van het college en van de gemeenteraad die te maken hebben met het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid waarover de milieuraad adviesbevoegdheid heeft.
Artikel 5 : nihil
Adviesprocedure
Artikel 6
6.1 Het college zal de adviesvragen steeds schriftelijk aan de voorzitter van de milieuraad stellen.
6.2 De adviesvraag omvat volgende gegevens:
a) Een duidelijke omschrijving van de vraag;
b) Opgave van de wettelijke en financiële bestaansvoorwaarden waarmee de gemeente
moet rekening houden;
c) Een vermelding van de uiterste datum bij inlevering van het advies aan het college.
Artikel 7
7.1 Het gemeentebestuur zal de milieuraad steeds minimaal een termijn van twee maand geven.
7.2 Deze termijn begint te lopen vanaf de aankomstdatum van de adviesvraag bij de voorzitter
van de milieuraad.
7.3 Uitzonderlijk en slechts om dringende redenen kan het college deze termijn gemotiveerd en
in samenspraak met de milieuraad inkorten.
7.4 In onderlinge schriftelijke afspraak tussen de milieuraad en het college kan deze termijn ook
verlengd worden.
Artikel 8
8.1 Het college voegt bij de adviesvraag alle nodige relevante informatie
8.2 Wanneer de milieuraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan zij steeds
informatie opvragen aan het college.
8.3 Het college zal deze informatie ter beschikking stellen voor zover er geen wettelijke bezwaren
zijn.
8.4 Binnen een termijn van tien werkdagen stelt het college ofwel de gevraagde informatie ter
beschikking ofwel, in voorkomend geval, deelt zij de wettelijke bezwaren mee.
Artikel 9
9.1 De milieuraad bezorgt de adviezen schriftelijk aan het gemeentebestuur. Dit advies maakt
steeds deel uit van het dossier. Elk advies omvat volgende gegevens:
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a) Een standpuntbepaling of herformulering;
b) Een omstandige motivering van het advies;
c) Eventuele afwijkende meningen of minderheidsstandpunten.
Artikel 10
10.1 Het college bezorgt, binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum dat
het advies bij het college toekwam, schriftelijk een gemotiveerd antwoord op het advies aan
de milieuraad.
10.2 Indien het advies maar gedeeltelijk of helemaal niet werd gevolgd, dient dit gemotiveerd te
worden tegenover de milieuraad.
10.3 Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het college binnen de
zes weken een gemotiveerd antwoord bezorgen. Dit antwoord bevat de procedure die het
dossier nog verder moet volgen, en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord
aan de milieuraad kan bezorgd worden.
Ondersteuning van de milieuraad
Artikel 11
11.1 Om de adviesfunctie van de milieuraad mogelijk te maken, zal het gemeentebestuur de
agenda en de verslagen van alle andere gemeentelijke raden op de algemene vergadering
van de milieuraad bezorgen.
11.2 Deze verslagen zijn die van de gemeenteraad, het college en de verslagen van alle andere
gemeentelijke adviesraden en commissies.
Artikel 12
Het college ondersteunt de milieuraad door
12.1 Op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te
nemen. De controle op de aanwending van het budget gebeurt door het college.
12.2 De milieuambtenaar te machtigen de vergaderingen van de milieuraad bij te wonen en het
verslag ervan op te maken.
12.3 Administratieve en logistieke hulp te verlenen binnen de administratieve en financiële
mogelijkheden en na voorafgaande goedkeuring.
12.4 Ter dekking van de risico wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke
ongevallen de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de leden van de milieuraad.
Artikel 13
13.1 De gemeente voorziet, in de mate van het mogelijke en indien wenselijk, in vorming van de
milieuraadsleden.
Artikel 14
14.1 De gemeente stelt een ambtenaar ter beschikking van de milieuraad. Deze ambtenaar woont
de vergaderingen van de milieuraad en van het Dagelijks bestuur bij.
14.2 Bovendien neemt deze ambtenaar de secretariaatswerkzaamheden waar.

Openbaarheid van de werkzaamheden van de milieuraad
Artikel 15
15.1 De verslagen en de adviezen van de milieuraad liggen ter inzage bij de gemeentelijke
diensten of kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke webstek: www.boechout.be.
Artikel 16
16.1 Teksten die inhoudelijk iets te maken hebben met de beleidsvisie van het gemeentebestuur,
moeten steeds de goedkeuring krijgen van het Dagelijks Bestuur en het college.
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16.2 Indien er bezwaren zijn van het gemeentebestuur of van het Dagelijks Bestuur, dan wordt de
auteur verwittigd.
16.3 Deze bezwaren worden steeds omstandig geformuleerd.
16.4 Als er een tekstwijziging gebeurt door de redactie van het gemeentelijk informatieblad ten
opzichte van het origineel, wordt de auteur ervan steeds verwittigd.
16.5 Deze verwittiging gebeurt vóór het afsluiten van de periode waarbinnen teksten mogen
ingediend worden voor publicatie in het gemeentelijk informatieblad.
16.6 De auteur, of het Dagelijks Bestuur in zijn naam, heeft het laatste woord over al dan niet
publicatie van de aangepaste tekst.
Artikel 17
17.1 De leden van de milieuraad kunnen elk bestuursdocument inzien volgens de voorwaarden
van de bestaande wetgeving op de openbaarheid van bestuur.
17.2 De inzage gebeurt via de Gemeentesecretaris.
Wijziging van de afsprakennota
Artikel 18
18.1. De afsprakennota kan enkel gewijzigd worden door de Algemene Vergadering indien het
voorstel tot wijziging op de agenda staat en een gewone meerderheid van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Als dit aantal niet wordt bereikt, dan komt de
Algemene Vergadering opnieuw samen binnen de maand. De afsprakennota kan dan
worden gewijzigd, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
18.2

Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot
wijziging een buitengewone meerderheid (zijnde twee-derde) van de geldig uitgebrachte
stemmen behaalt in de Algemene Vergadering.

Voogdijoverheid
Artikel 19
19.1 Dit besluit wordt overgemaakt aan Aminal.
19.2. Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2003 waarin de afsprakennota goedgekeurd
werd wordt door dit raadsbesluit opgeheven;
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Namens de Gemeenteraad,
Bij bevel:
de secretaris,
get. Frank Coenen

de burgemeester,
get. Albert Mariën
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,
Boechout 24 februari 2005,

Bij bevel:
de secretaris,

de burgemeester,

Frank Coenen

Albert Mariën
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