ARTIKEL 200 VAN HET GEMEENTEDECREET
(met commentaar van De Wakkere Burger vzw)

§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en decretale bepalingen, kan
alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op
regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.
DWB – Geheel terecht duidt het Gemeentedecreet de gemeenteraad (de democratische aangestelde
volksvertegenwoordiging) aan als verantwoordelijke voor de organisatie van de lokale participatie. Het is
dus de gemeenteraad die in beginsel het laatste woord heeft over statuten, structuren, budgetten,… van
adviesraden
§ 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde
geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
DWB – Bij de invoering in 2007 leverde deze regel heel wat onduidelijkheid op. Een omzendbrief bracht
later duidelijkheid. Alle adviesraden moeten voldoen aan deze tweederderegel. Toch wat betreft hun
formeel goedgekeurde samenstelling door de gemeenteraad. Toevallige afwezigheden op een bepaalde
vergadering vormen geen obstakel. Bij definitief ontslag en vervanging, moet wel rekening worden
gehouden met een blijvende evenredige vertegenwoordiging van beide geslachten.
§ 3. De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en regelt de samenstelling, de
werkwijze en de procedures van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. Daarbij wordt uitdrukkelijk
bepaald op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld. De
gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de
adviesopdracht.
DWB – Deze paragraaf sluit aan bij het beginsel van §1. Het vastleggen van de wijze waarop “het gevolg
dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld” verwijst op een omfloerste manier naar het
gemotiveerde reactie wanneer een gemeentebestuur (al dan niet gedeeltelijk) een advies niet volgt –
zonder deze gemotiveerde reactie (jammer genoeg) te verplichten.
De verslagen en einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de
gemeenteraad.
DWB – Dit beginsel legt terecht de link tussen het advieswerk en de gemeenteraad. Zonder in te gaan op
de praktische manier waarop dit moet gebeuren, heeft deze wekwijze twee voordelen:
(1) het is een logisch democratisch uitgangspunt dat de volksvertegenwoordiging betrokken wordt;
(2) een bredere openbaarheid van de inhoud van adviezen kan voor extra invloed voor de standpunten
van adviesraden zorgen.
§ 4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
stemgerechtigd lid zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren.
DWB – Geheel terecht beperkt het Gemeentedecreet de invloed van politici op de inhoudelijke discussie in
adviesraden. Politici kunnen informatie geven, maar moeten geen adviezen formuleren aan zichzelf.
Vraag: Wat te doen met OCMW-mandatarissen in adviesraden rond welzijnsthema’s.
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