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Bewonersplatform Bottelare - HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

1. Leden van het Bewonersplatform 

1.1. Het Bewonersplatform bestaat uit een minimum van 6 leden. 

1.2. Alle leden moeten woonachtig zijn te Bottelare. Wie verhuist naar een adres buiten Bottelare, 

verliest automatisch het lidmaatschap. Adreswijziging moet steeds worden gemeld aan de voorzitter 
of secretaris. 

1.3. Mandaten:                  
Uit het Bewonersplatform worden 3 mandaten gekozen. De drie mandatarissen - voorzitter, secretaris 

en penningmeester – worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen voor een periode van 2 

jaar. Deze mandaten moeten door drie verschillende leden van het Bewonersplatform worden 
uitgeoefend. Voor hun taakomschrijving wordt verwezen naar het samenwerkingsakkoord 

(afsprakennota) met het gemeentebestuur. Een mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.               

1.4. Nieuwe leden kunnen slechts na voorlegging van motivatie en na goedkeuring door het bestuur 

van het Bewonersplatform worden aanvaard. Voor deze aanvaarding is de helft + 1 van de stemmen 
vereist op de vergadering waar het agendapunt wordt ingeschreven. Bij te weinig aanwezigen kan de 

voorzitter de stemming uitstellen. 

1.5. Leden van een werkgroep zijn niet automatisch lid van het Bewonersplatform. Zij kunnen slechts 
na voorlegging van motivatie en na goedkeuring door het bestuur worden aanvaard als  nieuw lid. 

1.6. De minimumleeftijd wordt vastgelegd op 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd. 

1.7. Er zijn drie mandatarissen die het dagelijks bestuur uitmaken. De andere leden zijn toegevoegd 

en maken de bestuursvergadering uit.                               

1.8. Uittreden en ontslag:                
Elk lid van het Bewonersplatform kan op elk moment zijn ontslag indienen. Dergelijk ontslag gaat 

onmiddellijk in. Mandatarissen (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester) dienen voor een vervanger te 
zorgen bij uittrede of minstens 3 maanden op voorhand melding te maken van de intentie tot 

stoppen. Het bestuur kiest een nieuwe mandataris met gewone meerderheid van stemmen. 

1.9.Uitsluiting leden:                

Alle leden verklaren zich, door hun lidmaatschap, te schikken naar het huishoudelijk reglement. Als 

aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan het Bewonersplatform beslissen om dit lid uit te 
sluiten. Het uitsluiten gebeurt na stemming met de helft + 1 van de stemmen. Voorafgaand aan een 

beslissing tot uitsluiting zal het lid gehoord worden door de vergadering of het dagelijks bestuur dat 
vervolgens een beslissing ter stemming voorlegt aan het Bewonersplatform. De stemming kan open of 

geheim zijn, dit wordt op de vergadering beslist. Als één van de leden een geheime stemming vraagt 

is, dit de regel. 
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Bij een zwaarwichtig feit kan de vergadering beslissen om het lid meteen uit te sluiten, zonder te 
worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting vraagt in dit specifieke geval unanimiteit van stemmen. 

De beslissing is definitief. 

2. Neutraliteit.                             

Het Bewonersplatform stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van het gemeentebestuur, d.w.z. dat 

het op een neutrale en zelfstandige basis de belangen over de leefbaarheid van het dorp kan 
aanbrengen. Het is daarom uitgesloten dat politieke mandatarissen deel uitmaken van het 

Bewonersplatform. 

3.Vergaderingen:                     

3.1. De bestuursvergaderingen van het Bewonersplatform verlopen steeds in een goede, collegiale 

sfeer. Elk lid heeft het recht om zijn/haar persoonlijke mening over de behandelde onderwerpen te 
uiten, weliswaar met het algemeen belang voor de inwoners van Bottelare in het achterhoofd. 

Persoonlijke belangen, vetes of klachten worden niet tijdens de vergaderingen behandeld. Indien een 
persoonlijk belang in een bredere context de bevolking van Bottelare kan aanbelangen, is een 

dergelijk punt wel ontvankelijk. 

3.2. Frequentie: de vergaderingen worden minimaal om de twee maanden gepland. De frequentie kan 
hoger zijn. Een kalender wordt per trimester opgemaakt.  

3.3. De voorzitter verwittigt de leden, schriftelijk of per e-mail, minstens één week op voorhand dat 
een vergadering plaats zal vinden. De locatie, tijdstip alsook de agenda worden vermeld. 

3.4. De secretaris is verantwoordelijk voor het verslag van de bestuursvergaderingen. Het verslag 

wordt binnen de veertien kalenderdagen na de vergadering per email naar alle leden van het 
Bewonersplatform verzonden. 

3.5. Elk jaar wordt een open algemene vergadering gehouden waarop alle geïnteresseerde inwoners 
van Bottelare welkom zijn.  

3.6. Bij aanvang van het werkjaar stelt het bewonersplatform een jaarplanning op. De resultaten van 

de DORP inZICHT bevraging en de input van de inwoners tijdens de jaarlijkse open 

bewonersbijeenkomst zijn hierbij een belangrijke inspiratiebron. 

 

4.Communicatie: 

4.1. Mededelingen aan de gemeente, de bewoners of aan de pers gebeuren na overleg door de 

voorzitter en uitzonderlijk belangijke mededelingen worden door het platform collectief ondertekend.  

4.2. Bij voorkeur is de voorzitter de spreekbuis. Het staat de voorzitter vrij om deze taak te delegeren. 

Een lid kan echter nooit worden gedwongen om een taak op zich te nemen.  

4.3. Het bewonersplatform informeert via verschillende kanalen regelmatig het Gemeenbestuur en de 

inwoners van Bottelare over de activiteiten, acties en resultaten. 
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5. Werkgroepen: 

 

5.1. De werkgroep kan bestaan uit leden en uit niet-leden.  De werkgroep werkt binnen 

de vooraf door het Bewonersplatform vastgelegde lijnen.   Alle communicatie naar de 

buitenwereld verloopt via het Bewonersplatform.  De werkgroepen berichten op 

geregelde tijdstippen aan het Bewonersplatform.  Van de werkgroepvergaderingen 

worden verslagen gemaakt, een kopie hiervan dient steeds aan de Secretaris van het 

Bewonersplatform te worden bezorgd. Het Bewonersplatform kan tijdelijk project 

gerichte allianties aangaan met externe werkgroepen waarvan de doelstellingen met die 

van het BPF overeenkomen. 

 

5.2. Werkgroepen of andere initiatiefnemers die op het BPF een beroep willen doen, 

dienen aan de vergadering een grondig en zo mogelijk gedocumenteerd dossier voor te 

leggen. 

 
6. Financiën en vergoedingen: 

6.1. De Penningmeester volgt inkomsten en uitgaven op en meldt op verzoek de stand van zaken aan 
de leden van de vergadering.  Elk jaar wordt een financiëel verslag opgemaakt. 

6.2. De leden van het Bewonersplatform treden toe op vrijwillige basis en kunnen geen aanspraak 
maken op vergoedingen noch zitpenningen. 

6.3. Een bestuurslid of mandataris kan een vergoeding krijgen voor effectief gemaakte kosten. Er 

moet in dit geval een voorafgaande toelating worden gevraagd op de vergadering met voorleggen van 
een overzicht van de te maken kosten. 

 6.4. Geen enkel lid kan zichzelf een vergoeding toekennen zonder medeweten van het bestuur. 
Indien een situatie een snelle beslissing vereist volstaat het dat de Voorzitter/of Secretaris en/of 

Penningmeester samen een akkoord geven en briefen op de eerstvolgende vergadering. 

7. Stopzetting van het Bewonersplatform:  

Het Bewonersplatform zal worden ontbonden als gedurende 12 maanden geen vergaderingen hebben 

plaatsgevonden en/of als het ledenaantal gedurende deze periode onder het minimum aantal leden 
ligt. In geval van opheffen van het Bewonersplatform zal een mogelijk batig saldo worden 

overgemaakt aan de gemeente.   

8. Aanpassing huishoudelijk reglement:              

Het Bewonersplatform kan ten allen tijde het huishoudelijk reglement aanpassen wanneer dit 

noodzakelijk wordt geacht.  Daarvoor moet minimaal de helft van de leden aanwezig zijn op de 
vergadering en minimum twee weken vooraf de voorgestelde wijzigingen hebben ontvangen. 

9. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013 

10. Elk lid van het Bewonersplatform ontvangt een exemplaar van dit reglement. 

De Secretaris      De Voorzitter 

 

Joannes Foucart     Luc David 


