STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 22 OKTOBER
2020.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
24. MILIEURAAD: REGLEMENT INWENDIGE ORDE
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
het reglement inwendige orde;
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.

Het reglement inwendige orde van de milieuraad als volgt goed te keuren:

Art.2.

Conform de statuten is dit reglement van inwendige orde 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.

De milieuraad neemt akte van de inhoud van de statuten die zijn doelstellingen, samenstelling
en algemene werking vastleggen alsook de ondersteuning die van de stad kan bekomen
worden.

Art.4.

Dit reglement vult de verbintenissen inzake werking binnen de milieuraad vastgelegd in de
statuten aan met meer gedetailleerde procedures. Dit reglement kan nooit statutaire
verplichtingen of rechten vervangen.

Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris
Art.5.

De statuten bepalen dat de milieuraad onder zijn leden een voorzitter zal kiezen. De voorzitter
zal op een eerste algemene vergadering, die op initiatief van de burgemeester zal
samengeroepen worden, deze voorzitter kiezen uit de kandidaturen indien aanwezig. De
schepen van leefmilieu zal deze eerste vergadering voorzitten. Bij ontstentenis van
kandidaturen zal een voorzitter uit de aanwezige leden aangeduid worden door stemming.

Art.6.

De milieuraad zal daarnaast ook een ondervoorzitter aanduiden die de raad zal voorzitten
indien de voorzitter onverwachts niet beschikbaar zou zijn.
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Art.7.

Indien tijdens het mandaat om welke reden ook de voorzitter dient vervangen te worden, zal
de ondervoorzitter deze functie ad interim waarnemen en een nieuwe verkiezing organiseren
conform hiervoor.

Art.8.

De functie van secretaris zal in principe ingevuld worden door de stedelijke milieuambtenaar.

Algemene vergaderingen
Art.9.

De milieuraad streeft naar een aantal zittingen van minimum vier per kalenderjaar. Deze
zullen in principe doorgaan op een woensdag telkens om 20 u. in de raadzaal van het
stadhuis. Indien nodig kunnen zittingen toegevoegd worden.

Art.10. Leden die niet op een geplande vergadering aanwezig kunnen zijn, zullen zich zo snel
mogelijk bij de secretaris verontschuldigen. Indien te veel stemgerechtigde leden zich afwezig
melden, zal de secretaris de voorzitter hiervan op de hoogte brengen die de agenda kan
aanpassen of desnoods de vergadering als dus afgelasten en verplaatsen.
Art.11. Conform de statuten zullen leden die drie keer op rij, zonder zich te verontschuldigd te
hebben, afwezig zijn als ontslagnemend beschouwd worden. In dat geval zal bekeken moeten
worden hoe zij desnoods vervangen moeten worden om de samenstelling van de milieuraad
conform de statuten te behouden.
Art.12. De vergaderingen zijn besloten. De voorzitter kan evenwel externe experten of gastsprekers
uitnodigen. Leden van het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad zijn te
allen tijde toegelaten als waarnemers. Zij nemen evenwel geen deel aan de debatten.
Art.13. De secretaris zal in samenspraak met de voorzitter en de schepen, rekening houdende met
de beschikbaarheid van de raadzaal, de datum en de agenda vastleggen en de leden
uitnodigen. Deze uitnodiging bevat, naast plaats en datum, de agenda en eventueel bijlagen
of links met nuttige informatie met betrekking tot de agendapunten.
Art.14. Een samenkomst kan zowel uitgelokt worden door een vraag van een van de leden, van het
stadsbestuur zelf of van een uitwendige organisatie of bewoner. Alle aanvragen voor advies
dienen overgemaakt te worden aan de voorzitter en aan de secretaris. De voorzitter kan ook
op eigen initiatief een zitting beleggen.
Art.15. Elk jaar, in de maand januari, zal de milieuraad een zitting houden waarop het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad uitgenodigd worden. Tijdens deze zitting
wordt door de milieuraad de ‘Groene Pluim’ voor het voorbije jaar uitgereikt. Aansluitend aan
de zitting wordt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie aangeboden.

Verslaggeving en briefwisseling
Art.16. Alle briefwisseling van, naar en tussen de leden zal in principe louter per e-mail gebeuren.
Art.17. De verslagen van de milieuraad zullen uitgegeven worden door de secretaris en de voorzitter.
Ze zullen zo spoedig mogelijk na de zitting naar de leden en intern het stadbestuur verspreid
worden. Ze worden ook gepubliceerd op de website van de stad. Op de eerstvolgende
algemene vergadering zal dit verslag door de milieuraad definitief goedgekeurd worden.

Stemmingen
Art.18. Een algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig stemmen of goedkeuring verlenen
wanneer 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Er zijn alleen effectieve leden
voorzien en geen plaatsvervangers.
Art.19. Alleen stemgerechtigde leden nemen deel aan de stemmingen. Deze kunnen zowel openbaar
als geheim zijn. De voorzitter bepaalt dit in functie van de situatie.
Art.20. Het stemmen of goedkeuren van besluiten of adviezen gebeurt per eenvoudige meerderheid.
Bij gelijkheid van stemmen bepaalt de voorzitter de uitslag.
Art.21. Indien op een vergadering het quorum niet gehaald wordt, wordt niet op de vergadering zelf
gestemd maar zullen alle stemgerechtigde leden uitgenodigd worden voor een digitale
stemming. Deze zal een duidelijke uiterste datum vermelden wanneer de stem moet
ingediend zijn. Tot ten laatste vijf werkdagen voor deze datum kunnen amendementen
voorgesteld worden die gericht worden aan de voorzitter en de secretaris, kopie alle andere
leden van de milieuraad.
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Groene pluim
Art.22. De ‘Groene Pluim’ omvat een vogelveer als trofee en een cadeaucheque voor fairtrade
producten ten bedrage van 100,00 EUR bij een lokale handelaar. Dit bedrag wordt betaald uit
het jaarlijkse budget van de milieuraad.
Art.23. Er wordt in het laatste kwartaal van het jaar een oproep gelanceerd om kandidaten te
nomineren. De secretaris neemt hiervoor soeverein en solitair tijdig de initiatieven. Tot de
zitting zelf zijn de identiteit van de kandidaten geheim en alleen door hem of haar gekend.
Art.24. Om als kandidaat voor de ‘Groene Pluim’ weerhouden te kunnen worden, moeten de
genomineerden voldoen aan alle hierna vernoemde voorwaarden die door de secretaris
afgetoetst zullen worden:
a. is een persoon, bedrijf of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor behoud,
verbetering, herstel of verfraaiing van het milieu en de natuur;
b. is sinds minsten één jaar inwoner of actief op het grondgebied van Nieuwpoort;
c. hij of zij aanvaardt de nominatie.
Art.25. Op de zitting zal elke kandidaat een voorstelling brengen die de milieuraad moet overtuigen
waarom de ‘Groene Pluim’ hem toe zou moeten komen. Deze duurt maximum 15 minuten per
kandidaat. De milieuraad zal na alle voorstellingen in besloten kring beraadslagen. De
stemgerechtigde leden zullen dan per geheime stemming de winnaar verkiezen.

Fairtrade
Art.26. De milieuraad agendeert regelmatig het onderwerp ‘fairtrade’ op de agenda van de algemene
vergadering en dit om de werking en opvolging van de beslissingen van het stadsbestuur op
te volgen.
Art.27. Acties i.v.m. fairtrade worden niet gefinancierd uit de financiële middelen van de milieuraad.
De stedelijke acties worden gefinancierd vanuit de algemene middelen van de stad.
Art.28. De milieuraad is een klankbord voor de stuurgroep van Fairtrade om bestaande initiatieven te
evalueren en nieuwe initiatieven op te starten.
Art.29. Kennis van dit besluit te geven aan de milieudienst en de milieuraad.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 22 oktober 2020
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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