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STATUTEN STEDELIJKE NOORD-ZUIDRAAD ROESELARE 

 
 
 

Artikel 1: NAAM 
 

Ter ondersteuning van het stedelijke beleid inzake internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling wordt 
de Stedelijke Noord-Zuidraad opgericht. 
 

Artikel 2: MISSIE 
 

De Noord-Zuidraad heeft als missie een hechte samenwerking tussen de verschillende Roeselaarse Noord-
Zuidorganisaties te creëren met het oog op de sensibilisering van de totale bevolking en zodoende een draagvlak 
te creëren voor een beleid inzake internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling. 
 

Artikel 3: TAAKOMSCHRIJVING 
 

De Noord-Zuidraad heeft twee opdrachten, nl. een sensibiliserende en adviserende opdracht.  Deze opdrachten 
kunnen vertaald worden naar een aantal specifieke taken: 
 
§ 1:  De Noord-Zuidraad adviseert het Stadsbestuur over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking hebben 

op internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling.  
§ 2:  Informeren, sensibiliseren & vormen van de bevolking. 
§ 3:  Stimuleren van een stedelijk Noord-Zuidbeleid: het stadsbestuur stimuleren om internationale 

samenwerking & duurzame ontwikkeling als een volwaardig, geïntegreerd bestandsdeel van het stedelijk 
beleid te beschouwen.  De adviesfunctie wordt geregeld via de procedure, beschreven in artikel 7, 
organisatie. 

§ 4: Standpunten innemen die inspelen op de actuele situatie van landen in het Zuiden. 
§ 5: Het uitbouwen van de samenwerking en het ondersteunen van de plaatselijke Noord-Zuidorganisaties. 
§ 6: Het leggen van contacten met andere adviesorganen & actoren relevant voor internationale samenwerking & 

duurzame ontwikkeling. 
 
Artikel 4: SAMENSTELLING 
 

De Algemene Vergadering is een open vergadering die samengesteld is uit stemgerechtigde en niet-
stemgerechtigde leden.   
 
Stemgerechtigde leden zijn: 
 
§ 1: Alle Roeselaarse groepen die hoofdzakelijk actief zijn rond de Noord-Zuidthematiek of  

Mensenrechten en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
- minimum 1 jaar werken als plaatselijke vereniging te Roeselare; 
- zich akkoord verklaren met de statuten van de Noord-Zuidraad; 
- aanwezig zijn op minstens 2/3 van de Algemene Vergaderingen van de Noord-Zuidraad; 
- een actieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied Roeselare. 

Deze Noord-Zuidorganisaties kunnen maximum 2 leden afvaardigen. Elke organisatie heeft 1 stem. 
 Een individu kan slechts 1 organisatie vertegenwoordigen.
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Niet-stemgerechtigde leden zijn: 
 
§ 2: namens het Stadsbestuur:  

- de bevoegde schepen; 
- de ambtenaar, verantwoordelijk voor internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling. 

 
§ 3: elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad.  Zij kunnen maximum 1 waarnemer 

afvaardigen. 
 
§ 4: leden die omwille van hun interesse, deskundigheid of ervaring inzake  

internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling worden opgenomen, mits een coöptatie door een 
gewone meerderheid van de aanwezige leden in de Noord-Zuidraad. 
Het aantal genoemde leden onder deze paragraaf mag nooit groter zijn dan 1/3 van het totaal aantal 
afgevaardigde leden namens de Noord-Zuidorganisaties. 

 
Artikel 5: LIDMAATSCHAP 
 

§ 1: Na het hernieuwen van de gemeenteraad worden de verenigingen die in aanmerking komen voor het 
lidmaatschap van de Noord-Zuidraad aangeschreven met de vraag om hun vaste afgevaardigden schriftelijk 
aan te duiden. 

 
§ 2: Na het hernieuwen van de gemeenteraad wordt via verschillende informatiekanalen een oproep verspreid, 

opdat geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen als lid van de Noord-Zuidraad.  De kandidaten 
moeten voldoen aan de voorwaarden zoals in artikel 4 §4 beschreven. 
 

§ 3: Aan het lidmaatschap komt een einde: 
- door het intrekken van het mandaat van de betrokken vereniging; 
- door het eigen ontslag van het individu; 
- door het ontbinden van de Noord-Zuidorganisatie; 
- door het opnemen van een politiek mandaat (uitz: artikel 4 §2 & 3) 

De Noord-Zuidorganisatie kan een afgevaardigde laten vervangen door een nieuwe afgevaardigde.  Deze 
nieuwe afgevaardigde voleindigt het mandaat van de voorganger. 

 
Artikel 6: STRUCTUUR 
 

§ 1: De Noord-Zuidraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering, eventueel aangevuld met een bureau of  
werkgroep(en). 

 
§ 2: De Algemene Vergadering komt minstens 2 keer per jaar samen en telkens wanneer de voorzitter-

woordvoerder, het bureau of minstens drie stemgerechtigde leden hierom verzoeken. 
 
§ 3: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter-woordvoerder. Deze wordt verkozen onder 

de stemgerechtigde leden door 2/3 van de stemgerechtigde leden, voor een periode van 3 jaar te beginnen 
bij het hernieuwen van de Gemeenteraad. 

 
§ 4: De Algemene Vergadering kan een bureau samenstellen met onder andere: 

- de voorzitter-woordvoerder; 
- de Schepen bevoegd voor internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling; 
- de ambtenaar, verantwoordelijk voor internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling; 
-  … . 



3 

Het bureau heeft als opdracht: 
- de agenda van de vergaderingen van de Noord-Zuidraad op te stellen; 
- de vergaderingen van de Noord-Zuidraad bijeen te roepen; 
- de raad te vertegenwoordigen, binnen het mandaat, door de Noord-Zuidraad op voorhand 

vastgelegd; 
- te zorgen dat een getrouwe verslaggeving van de vergaderingen dat wordt opgesteld en 

doorgestuurd naar de leden; 
- toezicht te houden op de uitvoering van de beslissingen van de Noord-Zuidraad. 

 
§ 5: De Noord-Zuidraad kan werkgroepen oprichten met een concrete en inhoudelijke opdracht.  Zodra deze 

opdracht vervuld is wordt de werkgroep ontbonden. 
 

Artikel 7: ORGANISATIE  
 

§ 1: Het secretariaat van de Noord-Zuidraad wordt verzorgd door de ambtenaar verantwoordelijk voor  
internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling.  Hieronder wordt verstaan de opmaak van de 
uitnodigingen, briefwisseling en verslaggeving.  Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen steeds ter 
inzage op het secretariaat (p/a Welzijnsdienst, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare). 
 

§ 2: De uitnodigingen tot de vergaderingen van de Noord-Zuidraad moeten minstens één week vooraf aan alle  
leden rondgestuurd worden. 

 
§ 3: Verslagen en adviezen worden via de geijkte kanalen binnen het Stadsbestuur bekend gemaakt. 
 
§ 4: De Noord-Zuidraad kan uit eigen initiatief of op vraag van het Stadsbestuur advies formuleren voor zaken  

ivm internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling.  Het Stadsbestuur stelt schriftelijk de vragen tot 
advies aan de Noord-Zuidraad. De Noord-Zuidraad maakt haar advies schriftelijk over aan het College van 
Burgemeester en Schepenen binnen de 2 maanden na ontvangst van de adviesaanvraag. Binnen een 
redelijke termijn (max. 2 maand) na het uitbrengen van het advies bezorgt het Stadsbestuur een gemotiveerd 
antwoord hierop aan de Noord-Zuidraad. 

 

Artikel 8: ONDERSTEUNING DOOR HET STADSBESTUUR 
 

Binnen de perken van de goedgekeurde begroting, kan de Noord-Zuidraad gebruik maken van de door het 
Stadsbestuur voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak. 
De Noord-Zuidraad zal de ondersteuning van de Stad aanwenden om de werkingskosten te dekken. 
 
Artikel 9: BESLISSINGEN en ONTBINDING 
 

§ 1: De Noord-Zuidraad streeft door overleg naar éénsgezinde beslissingen.  Indien op deze wijze geen  
unanimiteit wordt bereikt, volgt er een schriftelijke stemming.  Voor alle op de agenda voorkomende punten 
beslist de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter-woordvoerder doorslaggevend. 

 
§ 2: Om geldig te kunnen stemmen moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Indien  

het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agenda beslissen, 
ongeacht het aantal aanwezigen. Er kan niet gestemd worden met volmacht. 

 
§ 3: De Noord-Zuidraad kan slechts ontbonden worden en de statuten kunnen slechts gewijzigd worden in de  

Algemene Vergadering, door een twee derde meerderheid bij aanwezigheid van 2/3 van de stemgerechtigde 
leden.  Bovendien kan de ontbinding van de Noord-Zuidraad en het wijzigingen van de statuten pas na 
goedkeuring door de Gemeenteraad. 
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Artikel 10: OVERGANGSBEPALING 
 

Na goedkeuring van deze statuten door het Noord-Zuidoverleg en de Gemeenteraad wordt binnen een termijn 
van 6 maanden een nieuwe Algemene Vergadering samengesteld.  Deze samenstelling blijft geldig tot de 
installatie van de nieuwe Gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.  Daarna loopt de duur van 
de Algemene Vergadering samen met de geldige legislatuur. 
 

Artikel 11: GOEDKEURING 
 

De statuten van de Noord-Zuidraad werden door het Noord-Zuidoverleg goedgekeurd d.d. 24 maart 2005. 
De statuten van de Noord Zuidraad werden door de Gemeenteraad goedgekeurd d.d. 25 april 2005. 
 


