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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD
openbare zitting van 18 april 2013
Aanwezig: de heer Miel CRAEGHS
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE
de heren Nico KNEVELS, Michel THIJS, Valeer HOOGMARTENS, Ben KNOOPS, Erik NOTERMANS,
mevrouw Nele STEEGMANS, de heer Bjorn ULENAERS, mejuffrouw Merel CREMERS, de heer Luc LAMBERIGTS,
mevrouw Mady DISTELMANS, mejuffrouw Joke DRIESSEN, de heren Jos HAUMONT en Jos PAULUSSEN
mevrouw Wendy PEETERS
de heer Guido HOOGMARTENS

DAGORDE:

burgemeester
schepenen
raadsleden

wnd. gemeentesecretaris
voorzitter gemeenteraad

GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT PMH

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op artikel 43 en 200 van het gemeentedecreet ;
Overwegende de goedkeuring van het organiek reglement van adviesraden en overlegstructuren op de gemeenteraad
van 2013‐03‐28;
Overwegende dat de raad ter voorbereiding van het huishoudelijk reglement ten rade is gegaan bij andere gemeenten
om hun reglement zo goed mogelijk op te maken;
Overwegende dat op de raad voor personen met een handicap van 2013‐03‐18 het reglement werd goedgekeurd;
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Personen met een Handicap wordt goedgekeurd als volgt:
1. Algemeen
Artikel 1.1 De Raad voor Personen met een Handicap zal functioneren volgens het “Organiek reglement
adviesraden/overlegstructuren” goedgekeurd op de gemeenteraad van 2013‐03‐28
Artikel 1.2 Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de adviesraad voor personen met een handicap.
2. Doelstelling
Artikel 2
De raad heeft als doelstelling de collectieve belangen van alle personen met een handicap in de gemeente As
te behartigen door ervoor te zorgen dat zij op een geïntegreerde wijze kunnen deelnemen aan het
maatschappelijke leven. De raad dienst er bijgevolg over te waken dat het gemeentebestuur een inclusief
beleid voert, meer bepaald dat alle beleidsopties en uitvoeringen getoetst worden op hun gelijkwaardig
effect ten aanzien van personen met en zonder handicap.
3. Samenstelling
Artikel 3.1 Stemgerechtigde leden:
− Een afgevaardigde van elke vereniging die werkt in kader van personen met een handicap en mutualiteit
in As
− Personen met een handicap of bloedverwante vertegenwoordigers ervan tot max. in de 2de graad.
− Individuele personen die willen toetreden omwille van hun beroepsbetrokkenheid of deskundigheid of
persoonlijke interesse
Artikel 3.2 Waarnemers:
− De schepen van Welzijn
− De gemeentelijke ambtenaar aangeduid door het schepencollege
Artikel 3.3 Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item.

Artikel 3.4 De duur van het mandaat van de raadsleden is gelijklopend met de duur van de legislatuur van de
gemeenteraad. Het mandaat is niet bezoldigd. Aan het mandaat wordt een einde gesteld door:
− Het ontslag van het raadslid
− Het verstrijken van de termijn van het mandaat
− Het intrekken van de opdracht door de organisatie, die het lid heeft afgevaardigd
De verkiezing van de raad vindt plaats binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad.
Ieder lid is herverkiesbaar.
4. Werking, bevoegdheden en ondersteuning
Artikel 4.1 De Raad voor Personen met een Handicap komt minstens 6 keer per jaar samen.
Artikel 4.2 De uitnodigingen voor de vergaderingen voor de Raad voor Personen met een Handicap vermeldt de agenda
en wordt schriftelijk of per e‐mail verstuurd één week vooraf. Leden die agendapunten willen aanbrengen
moeten dit doen bij de voorzitter en/of de ondersteunende ambtenaar, voor het versturen van de
uitnodiging.
Artikel 4.3 Bevoegdheden:
− Op eigen initiatief voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen over aangelegenheden die de
doelgroep aanbelangen.
− Adviezen uitbrengen op vraag van het beleid.
− Adviezen verstrekken bij dossiers van het gemeentebestuur die betrekking hebben op het
gehandicaptenbeleid.
− Opzetten van activiteiten en sensibiliseringsacties die de integratie van personen met een handicap
bevorderen.
Artikel 4.4 Het gemeentebestuur zal de raad ondersteunen door:
− Jaarlijks een werkingstoelage voor de raad te voorzien in de begroting. De controle op aanwending van
het budget zal gebeuren door het CBS.
− De Dienst Welzijn de opdracht te geven de administratieve en logistieke ondersteuning van de raad te
verzekeren
− de vergaderingen bij te wonen
5. Slotbepaling
Artikel 5
Dit huishoudelijk reglement gaat in voege de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
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