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OVERWEGEND GEDEELTE:
Juridische Grond
Huishoudelijk reglement Raad Lokale Economie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 maart 2013.
Argumentatie
Op 3 juni 1996 werd de oprichting van de Raad Lokale Economie goedgekeurd door de gemeenteraad. In de
loop der jaren werden enkele kleinere en grotere aanpassingen doorgevoerd aan het huishoudelijk reglement,
maar op het einde van de vorige legislatuur werd vastgesteld dat de vergaderingen steeds minder druk werden
bijgewoond.
In overleg met de leden wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement bij te sturen en de thematiek beter
af te stemmen op de verschillende doelgroepen die deel uitmaken van de Raad. Daarom wordt de raad
opgesplitst in drie overlegorganen: een afzonderlijke vergadering voor de ondernemers op de verschillende
industriezones, een apart overlegorgaan voor de zelfstandigen uit de deelgemeenten en de rand, alsook de
ondernemers uit het centrum binnen de stadsmuren krijgen een overlegorgaan met aangepaste onderwerpen
specifiek voor hen bedoeld. Uiteraard kunnen de drie Raden samen worden uitgenodigd voor plenair overleg.
BESCHIKKEND GEDEELTE:
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad om de wijziging aan het huishoudelijk reglement van
de Raad Lokale Economie goed te keuren als volgt:
Ieperse Raad Lokale Economie: Huishoudelijk Reglement
Artikel 1 : Onder de benaming "Raad Lokale Economie" wordt een advies- en overlegraad opgericht die de
belangen van handel, diensten en industrie in Ieper behartigt.
Artikel 2 : De zetel van deze Raad is gevestigd in het Ieperse stadhuis.
Artikel 3 : De Raad Lokale Economie heeft tot doel:

Overleg tot stand te brengen tussen de verenigingen die de belangen van de lokale economie
behartigen en het stadsbestuur;

Overleg tot stand te brengen tussen voornoemde verenigingen onderling;

Beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk te verrichten;

Op verzoek van of op eigen initiatief advies te verlenen aan het stadsbestuur over alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het beleid inzake lokale economie, handel
en diensten, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van andere adviesraden, opgericht
bij wet of bij gemeenteraadsbesluit;

Eigen initiatieven voor te stellen met betrekking tot de bevordering en bekendmaking van Ieper
als handels- en dienstencentrum.
Artikel 4 : Het stadsbestuur blijft in laatste instantie en ten alle tijde het beslissing nemend en uitvoerend
orgaan.
Artikel 5 : De samenstelling van de Raad Lokale Economie wordt op voorstel van de raad door de
gemeenteraad goedgekeurd.
De Raad wordt opgesplitst in een Raad Lokale Economie voor KMO en industrie, in een Raad Lokale
Economie voor deelgemeenten en rand, en in een Raad Lokale Economie voor de binnenstad. Bij
bepaalde gelegenheden kunnen de Raden samen worden opgeroepen voor een gemeenschappelijk
overleg, eventueel samen met andere belanghebbenden, afhankelijk van de te bespreken thematiek.

De Raad voor KMO en industrie wordt als volgt samengesteld:

-

Vanwege de stad Ieper
de burgemeester of zijn plaatsvervanger
de schepen voor lokale economie
een personeelslid van de dienst lokale economie


a
b
c
d
e

Vanwege de lokale ondernemers/lokale verenigingen
twee vertegenwoordigers van Voka Ieper;
twee vertegenwoordigers van Unizo Ieper;
twee vertegenwoordigers van de bedrijvenvereniging Iebeve;
twee vertegenwoordigers voor de bedrijvenzones die niet zijn aangesloten bij een vereniging;
twee vertegenwoordigers van KMO’s die niet op een industriezone zijn gevestigd.

De Raad voor deelgemeenten en rand wordt als volgt samengesteld:

-

Vanwege de stad Ieper
de burgemeester of zijn plaatsvervanger;
de schepen voor lokale economie;
een personeelslid van de dienst lokale economie.


f
g
h
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m
n
o
p
q

Vanwege de lokale ondernemers/lokale verenigingen
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Boezinge;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Zuidschote;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Dikkebus;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Elverdinge;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Vlamertinge;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Voormezele;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Hollebeke;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Zillebeke;
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Sint-Jan
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Brielen;
twee vertegenwoordigers van de ondernemers uit de Ieperse rand;
telkens één vertegenwoordiger van de Unizo-afdelingen Boezinge, Vlamertinge en Zillebeke.

De Raad voor de binnenstad wordt als volgt samengesteld:

-

Vanwege de stad Ieper
de burgemeester of zijn plaatsvervanger
de schepen voor lokale economie
een personeelslid van de dienst lokale economie


r
s
t
u
v
w

Vanwege de lokale ondernemers/lokale verenigingen
één vertegenwoordiger van Voka Ieper;
één vertegenwoordiger van Unizo Ieper;
één vertegenwoordiger van de Ieperse Horeca;
één vertegenwoordiger van de Werkgroep Ieperse Handelaars (of diens opvolger);
de tien straatverantwoordelijken uit de binnenstad;
twee onafhankelijke vertegenwoordigers uit het gebied.

De vertegenwoordigers genoemd onder de punten d tot en met p en w worden via verkiezingen
aangeduid indien er zich meerdere kandidaten aanmelden; de andere vertegenwoordigers worden
afgevaardigd door hun organisatie. De vertegenwoordigers kunnen een plaatsvervanger aanduiden
voor het geval ze de vergadering niet kunnen bijwonen.
Tijdens het overleg van de ene raad wordt altijd een afgevaardigde van de andere raden
uitgenodigd. Er kunnen steeds deskundigen geconsulteerd worden op voorstel van de Raad.
Artikel 6 : De vertegenwoordigers in de Raad moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:





effectief lid zijn van de vereniging of gevestigd zijn in de gemeente die of het gebied dat zij
vertegenwoordigen;
actief een zelfstandige zaak uitoefenen in Ieper;
de vertegenwoordigers garanderen dat de info uit de vergadering snel wordt overgemaakt aan
de leden van hun vereniging of gemeente.

Artikel 7 : Aan het mandaat van de leden komt een voortijdig einde:

door het niet meer voldoen aan de bij artikel 6 gestelde voorwaarden;

door overlijden;

door persoonlijk ontslag;

door het intrekken van hun opdracht;

door drie opeenvolgende afwezigheden zonder kennisgeving, waardoor ze hun mandaat
afstaan aan de vervanger;
Binnen de twee maanden nadat een einde is gekomen aan het mandaat van een lid, dient in
zijn/haar vervanging voorzien te worden.
Artikel 8 : De Raad Lokale Economie wordt ambtshalve voorgezeten door de schepen van lokale economie.
Daarnaast kan één ondervoorzitter per raad worden verkozen.
Artikel 9 : Het secretariaat van de Raad Lokale Economie wordt waargenomen door een personeelslid van de
dienst lokale economie, aangeduid door de bevoegde schepen. Hij/zij zorgt voor de uitnodigingen
van de Raad en de opstelling van het verslag van de vergaderingen. De secretaris staat tijdens de
diensturen ter beschikking van de Raad voor alles wat betrekking heeft op de werking van de Raad
Lokale Economie. De hieruit voortvloeiende administratiekosten worden door de Raad gedragen.
Artikel 10 : De Raad Lokale Economie vergadert, tenzij anders bepaald, tweemaandelijks (behalve in juli en
augustus) op een vaste dag die in onderling overleg wordt bepaald. De Raad wordt bijeengeroepen
door de voorzitter of op vraag van één derde van zijn leden. De oproepingsbrief/-mail vermeldt dag,
uur en plaats van de vergadering evenals de agenda en wordt tenminste 5 werkdagen voor de
vergadering verstuurd. De bijeenkomsten van de Raad zijn besloten.
Artikel 11 : Elk lid van de Raad Lokale Economie kan punten op de agenda plaatsen, mits deze tenminste 14
dagen vooraf schriftelijk aan de voorzitter te hebben meegedeeld. Evenwel kan bij het begin van de
vergadering door de aanwezige leden met tweederde meerderheid worden beslist een nieuw punt
bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen.
Artikel 12 : De Raad Lokale Economie zal bij de opmaak van de adviezen streven naar consensus. Indien er geen
consensus bereikt wordt kan de Raad geldig adviseren ongeacht het aantal aanwezige leden bij
tweederde meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement
dienen echter door drievierde van de aanwezige leden goedgekeurd te worden.
Artikel 13 : De adviezen en/of voorstellen van de Raad Lokale Economie worden onder de vorm van een verslag,
ondertekend door de voorzitter en de secretaris, meegedeeld aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 14 : Het College van Burgemeester en Schepenen geeft telkens een schriftelijk gemotiveerd antwoord op
elk niet aanvaard advies dat meegedeeld wordt door de Raad Lokale Economie aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 15 : De kredieten nodig voor de werking van de Raad Lokale Economie worden jaarlijks op de
stadsbegroting voorzien. De Raad kan hiertoe gemotiveerde voorstellen doen aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De Raad mag geen andere inkomsten hebben dan de kredieten door
de stad toegekend.
Artikel 16 : De duur van het mandaat van de leden van de Raad Lokale Economie is onverminderd de bepalingen
van art. 6 en 7 gelijklopend met de ambtsperiode van de gemeenteraad.

Artikel 17 : De officiële woordvoerder van de Raad Lokale Economie is de voorzitter.
Artikel 18 : Het huishoudelijk reglement van de Raad Lokale Economie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

