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Openbare Zitting
23. MILIEURAAD AFSPRAKENNOTA
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 die de statuten van de stedelijke milieuraad van de
stad Nieuwpoort, hierna milieuraad genoemd, vastlegt;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 juli 2019, geamendeerd dd. 26 september 2019, waarin de
gemeenteraad de leden van de milieuraad aanstelt.
Gelet op het verslag van de milieuraad dd. 4 maart 2020 betreffende het huishoudelijk reglement
en het reglement inwendige orde;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2020 betreffende
de afsprakennota die door de milieuraad werd opgesteld;
Overwegende dat de reglementen opgemaakt werden ter aanvulling van het reglement voor
gemeentelijke adviesraden om de goede werking van de milieuraad te garanderen;
Overwegende dat de milieuraad een advies kan formuleren betreffende milieutechnische dossiers;
dat er verschillende experten in verschillende domeinen aanwezig zijn van natuurverenigingen tot
landbouwvereniging;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De afsprakennota van de milieuraad als volgt goed te keuren:

Art.2.

Conform de statuten is deze afsprakennota enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd
door de algemene vergadering van de milieuraad en na bekrachtiging door de gemeenteraad.
Dit geldt ook voor alle eventuele latere wijzigingen.

Art.3.

Deze afsprakennota omvat de verbintenissen die de milieuraad en het stadsbestuur
wederzijds aangaan opdat de milieuraad zijn bevoegdheden conform de statuten kan
uitoefenen.

Art.4.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de milieuraad
betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
Dit houdt in dat zij voor de definitieve besluitvorming de milieuraad om advies zullen vragen
over alle natuur- en milieugebonden dossiers.

Art.5.

De adviesaanvraag zal steeds schriftelijk gesteld worden en omvat een duidelijke
omschrijving van de vraag, opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee
rekening moet gehouden worden en vermelding van de uiterste datum van inlevering van dit
advies. De aanvraag zal ook vergezeld zijn van alle nuttige informatie en zal de milieuraad
binnen het wettelijke kader inzagerecht geven in alle documenten en dossiers met betrekking
tot het te adviseren dossier.

Art.6.

De milieuraad zal minstens één maand krijgen, te rekenen vanaf de ontvangst door de
milieuraad van de aanvraag, voor het uitbrengen van haar advies. Deze minimumtermijn kan
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slecht mits voldoende gemotiveerd bij hoogdringendheid ingekort worden. In onderling
overleg kan de termijn ook verlengd worden.
Art.7.

De milieuraad heeft het recht om over elk dossier waarvan zij van oordeel is dat er belangen
binnen haar mandaat in het geding zijn op eigen initiatief een advies uit te brengen. Wanneer
de milieuraad op eigen initiatief advies wenst uit te brengen, dan kan de milieuraad de nodige
informatie bij het stadsbestuur opvragen.

Art.8.

De milieuraad bezorgt zijn advies schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit advies maakt deel uit
van het dossier. Het bevat volgende gegevens: een standpuntbepaling of herformulering; een
omstandige motivering; eventuele afwijkende meningen of minderheidsstandpunten.

Art.9.

Het stadsbestuur brengt de milieuraad binnen de drie maanden na aflevering op de hoogte
van het gevolg dat aan dit advies gegeven werd of zal gegeven worden. Indien het advies niet
of slechts deels gevolgd werd, zal dit gemotiveerd worden.

Art.10. Het stadsbestuur ondersteunt de milieuraad financieel en voorziet minimale
werkingsmiddelen. Een jaarlijks budget ten behoeve van de milieuraad wordt ingeschreven in
de begroting. Het stadsbestuur stelt tevens een lokaal ter beschikking voor de algemene
vergaderingen van de milieuraad.
Art.11. De stad stelt een ambtenaar ter beschikking van de milieuraad die de vergaderingen van de
raad en eventuele werkgroepen bijwoont. Deze ambtenaar neemt tevens de
secretariaatswerkzaamheden waar van de milieuraad.
Art.12. De verslagen en adviezen van de milieuraad zullen via de infodiensten van de stad voor het
publiek openbaar gemaakt worden.
Art.13. Kennis van dit besluit te geven aan de milieudienst en de milieuraad.
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