Provincie
VLAAMSBRABANT
STAD
DIEST
____

Uittreksel uit het notulenboek van de
gemeenteraad
____________

Zitting van 22 september 2014
_______________________________________________________________________
Aanwezig: Laurys

burgemeester-voorzitter;

Uyttebroek, Cluckers, Celik, Stals, Feyaerts, Jennes
Goos,

schepenen;

schepen met raadgevende stem;

Florquin, Rijnders, De Graef C., Bosmans-Gheyskens, Vanaudenhove, De
Graef P., Putseys, Overmeer, Kaspers, De Dobbeleer, Buttiens, Gybels,
Boone, Mertens, Nijs, Berghmans, Naten, Bonnyns, Lenseclaes en Versavel
leden;
en
Van Rompaey
secretaris;
______________________________________________________________________
STAF
Goedkeuring van de erkenning van de stedelijke adviesraden
20140922
-03
DE GEMEENTERAAD,
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikelen 42, 43 en 57, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen, artikel 200 betreffende de organisatie van
raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische
wijze het gemeentebestuur te adviseren en de artikelen 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 maart 2003 houdende de goedkeuring van de statuten
van de Landbouwraad;
Gelet op het verslag van de bestuursvergadering van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer en Toerisme (VVV) dd. 8 november 2004 houdende de
goedkeuring van de wijziging van de statuten van de VVV;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 oktober 2007 houdende de goedkeuring van de
statuten-huishoudelijk reglement van de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK);
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 april 2008 houdende de goedkeuring van het gewijzigde
huishoudelijk reglement van de Cultuurraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 15 december 2008 houdende de goedkeuring van de
gewijzigde statuten van de Sportraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2013 houdende de erkenning en de goedkeuring
van de nieuwe statuten van de Jeugdraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2013 houdende de goedkeuring van de
naamsverandering van de Middenstandsraad in Adviesraad Centrummanagement (ACM)
en de goedkeuring van de statuten van de ACM;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2013 houdende de akteneming van de politieke
afvaardiging in de Preventieraad;
Gelet op het raadsbesluiten dd. 25 februari 2013 houdende de goedkeuring van de
statuten van de Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad Diest (Gmina-raad), van de Ziekenen gehandicaptenraad, van de Seniorenraad, van de Diestse Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (DROS);
Gelet op het raadsbesluit dd. 30 september 2013 houdende de benoeming van de
voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris van de Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO);

Overwegende dat bij de aanvang van de nieuwe legislatuur de Jeugdraad werd erkend en
de gewijzigde statuten van verschillende adviesraden werden goedgekeurd door de
gemeenteraad;
Overwegende dat wettelijke bepalingen, waaronder het Jeugd- en Sportdecreet, de
expliciete erkenning vragen van adviesraden bij aanvang van een nieuwe legislatuur;
Overwegende dat het uitgebreid betrekken van de adviesraden naar aanloop van de
opmaak van het nieuwe beleidsplan in functie van de Beleids- en beheerscyclus (BBC) de
impliciete erkenning van onze adviesraden inhield;
Overwegende dat het doel van dit besluit is om te komen tot een globaal
erkenningbesluit van de verschillende adviesraden;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel:
De gemeenteraad erkent onderstaande adviesraden:
- Sportraad
- Jeugdraad
- Cultuurraad
- Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gmina-raad)
- Seniorenraad
- Adviesraad Centrummanagement (ACM)
- Zieken- en gehandicaptenraad
- Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (DROS)
- Landbouwraad
- Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
- Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme (VVV)
- Preventieraad
- Onderwijsraad
- Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005, houdende
regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, van
toepassing, meer bepaald artikel 252.
i.o.
de secretaris
(g) Liesbeth Van Rompaey

de burgemeester-voorzitter
(g) Jan Laurys

Voor eensluidend afschrift:
-staf
-directiesecretariaat
-sportdienst
-jeugddienst
-dienst cultuurbeleid
-milieudienst
-dienst sport-jeugd-welzijn
-centrummanagement
-dienst toerisme
-preventiedienst
-dienst flankerend onderwijs
-dienst ruimtelijke ordening

Diest,
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

