Statuten
Gezondheidsraad Kasterlee
1. Doelstelling
Art. 1
De Gezondheidsraad Kasterlee heeft als doel het bevorderen van een integraal
gezondheidsbeleid in het belang van alle inwoners van Kasterlee.
De Gezondheidsraad Kasterlee streeft ook naar het stimuleren en participeren van de
bevolking inzake het gezondheidsbeleid.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de Gezondheidsraad Kasterlee:
1) Op vraag van het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op verzoek van elke inwoner
adviezen uitbrengen over/voor het gezondheidsbeleid conform de afsprakennota.
2) De activiteiten en of projecten coördineren, stimuleren en samenwerking tot stand
brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief
zijn in de gezondheids- en welzijnssector, in de ruime betekenis van het woord.
3) Onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het gezond
leven en de gezondheids- en welzijnsbehoeften van Kasterlee.
2. Samenstelling en structuur
Art. 2
De Gezondheidsraad Kasterlee is samengesteld uit een algemene vergadering en een
dagelijks bestuur. De duur van de adviesraad is onbeperkt. De statuten en het
huishoudelijk reglement worden elke legislatuur goedgekeurd.
3. Algemene Vergadering
Art. 3
Leden zijn:
1) Elke inwoner van Kasterlee
2) Deskundigen kunnen worden uitgenodigd
3) De gemeentelijke ambtenaar door het college van burgemeester en schepenen belast
met het welzijnswerk.
Stemgerechtigde leden:
Iedereen conform artikel 4
Art. 4
Al wie stemgerechtigd lid wil worden van de Gezondheidsraad Kasterlee richt een
schriftelijke of elektronische
aanvraag aan het dagelijks bestuur van de
Gezondheidsraad Kasterlee.
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Om voor erkenning in aanmerking te komen moet deze persoon of organisatie aan
volgende voorwaarden voldoen:
1) De organisatie, groep of instantie moet haar administratieve zetel in Kasterlee
hebben of haar normale werking (bv. vergaderingen, activiteiten e.d.) in Kasterlee
hebben. Per organisatie zijn maximaal 2 afgevaardigden stemgerechtigd.
2) De doelstellingen van de Gezondheidsraad Kasterlee onderschrijven en er zich toe
verbinden om actief mee te werken aan de realisatie ervan.
3) Inwoner van Kasterlee zijn en betrokken zijn bij het gezondheidswerk.
4) Geen lid zijn van de gemeenteraad, OCMW.
5) Geen gemeentelijk ambtenaar zijn.
Indien de organisatie, instantie, groep of persoon beantwoordt aan de gestelde normen
voor erkenning, wordt dit goedgekeurd door het algemeen dagelijks bestuur en maken ze
daardoor deel uit van de algemene vergadering.
Art. 5
Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid van de Gezondheidsraad wordt een einde
gesteld als:
a) De organisatie, groep of instantie de opdracht van de afgevaardigde intrekt.
b) De betrokkene zelf schriftelijk ontslag neemt uit de Gezondheidsraad.
c) Door drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden. Het bestuur van de
Gezondheidsraad Kasterlee zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen
aan de betrokkene en de algemene vergadering.
d)

Indien betrokkene niet meer voldoet aan voorwaarden art 4.

Art. 6
De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar samen. Zij wordt
samengeroepen door de voorzitter op eigen initiatief of op vraag van één derde van de
stemgerechtigde leden. De voorzitter zorgt ervoor dat de uitnodiging gebeurt tenminste 7
dagen voor de bijéénkomst via de bestaande mediakanalen.
De verslagen van de vergaderingen moeten aan de aanwezige en verontschuldigde leden
bezorgd worden voor iedere volgende vergadering.
Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage bij de gemeentelijke welzijnsdienst.
Art. 7
Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden, behalve een wijziging van de statuten, waar een twee derde
meerderheid vereist is. Indien bij een tweede bijéénroeping niet aan deze voorwaarden
voldaan is, beslist de vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen over de wijziging van
de statuten.
Art. 8
Er zal door de algemene vergadering een huishoudelijk reglement worden goedgekeurd
waarin de werking van de verschillende organen (dagelijks bestuur, algemene
vergadering) geregeld wordt alsook de wijze waarop advies wordt uitgebracht aan het
gemeentebestuur conform de afsprakennota.

2

4. Dagelijks bestuur van de Gezondheidsraad Kasterlee
Art. 9
De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden om de zes jaar een
dagelijks bestuur van minimum 4 personen. De leden van dit bestuur vullen minimaal
volgende functies in: een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.
De gemeentelijke ambtenaar wordt aan het dagelijks bestuur van de Gezondheidsraad
Kasterlee als niet-stemgerechtigd lid toegevoegd.
Het dagelijks bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de Gezondheidsraad
Kasterlee te voeren en legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Het
dagelijks bestuur bereidt ook de algemene vergadering voor, coördineert en neemt
initiatieven in samenspraak met de algemene vergadering om de doelstellingen van de
gezondheidsraad te verwezenlijken.
Indien nodig kan een beroep gedaan worden op deskundigen.
5. Wijziging statuten
Wijziging van deze statuten kunnen alleen gebeuren op een statutaire algemene
vergadering met 2/3 meerderheid van stemmen zowel voor de beslissing als voor de
inhoud van eventueel nieuwe artikels.
Deze statuten werden voorgelegd en goedgekeurd op de algemene vergadering van de
Gezondheidsraad Kasterlee van 15 februari 2007 te Kasterlee.
Deze statuten worden wel / niet goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2007.

Het dagelijks bestuur
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