
 

 

 
 

STATUTEN ADVIES- EN 
OVERLEGPLATFORM SPORT 

 

Deze statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van 07/10/2019. 

Benaming 

Art. 1 

De gemeente Pittem erkent en richt een adviesorgaan sport op. Naamgeving: Advies-en 

Overlegplatform Sport (AOP-Sport). 

De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen verzekeren via dit orgaan de 

betrokkenheid en de inspraak van burgers en doelgroepen. Deze inspraak heeft betrekking op de 

uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Dit werd opgelegd door het 

Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur. 

 

Opdracht en doelstellingen 

Art. 2 

Het AOP-sport heeft volgende opdrachten:  

a) Op regelmatige en systematische wijze op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief, 

advies uitbrengen over het sportbeleid van de gemeente. 

b) initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond sport.  

c) Overleg faciliteren tussen sportverenigingen, deskundigen inzake sportmaterie, scholen, andere 

raden, … en vrije sportbeoefenaars. Zo willen we meer voeling hebben van de noden. 

De context van het beleidsdomein sport is ruim. Het omvat zeker: 

- bewegen als doel 

- bewegen als middel 

- de competitie- en topsport 

- de recreatieve sportbeoefening 

- de bedrijfssport. 

 



 

 

Samenstelling 

Art. 3 

AOP-Sport bestaat uit:  

a) Een platform dat representatief is voor het sportgebeuren binnen de gemeente. Iedereen is 

welkom. 

b) Een kernraad van 10 personen (min. 6) verkozen uit het platform. 

c) Tijdelijke werkgroepen die thematisch samenkomen. 

 

Platform 

Art. 4 

Het platform is bevoegd voor het signaleren en verzamelen van noden en behoeften die leven bij de 

inwoners van de gemeente. Volgende voorwaarden zijn van tel: 

a) Er kunnen maximaal vijftig leden zijn. 

b) Maximaal 1/5 van het totaal aantal afgevaardigden van verenigingen kunnen geïnteresseerde 

burgers zijn. 

Art. 5 

Het platform is bevoegd om de samenstelling van de kernraad te verkiezen. 

Art. 6 

Elke deelnemer op het platform kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de kernraad. 

Art. 7 

Elke deelnemer op het platform krijgt 1 stem om de kernraad te verkiezen. 

Art. 8 

Volgende personen kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn tijdens het platform en hebben geen 

stemrecht:  

a) Elke politieke fractie kan een niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger hebben, op 

voorwaarde dat deze geen politiek mandaat heeft in een gemeentelijk bestuursorgaan. 

b) sportgekwalificeerde ambtenaar (neemt ook het secretariaat waar) 

c) Schepen van sport 

  



 

 

Kernraad  

Art. 9. 

De kernraad is bevoegd voor het formuleren van een definitief advies op basis van de input die ze 

ontvangen uit het platform of uit de werkgroepen. 

a) Tien personen (min. zes), verkozen uit het platform 

b) Hierbij is ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht. Ook dit wordt opgelegd 

door het Artikel 304 (§3) van het decreet lokaal bestuur. 

c) Een vereniging kan maximaal één vertegenwoordiger hebben in de kernraad, tenzij deze meer 

dan vijftig leden telt. In dat geval kunnen er maximaal twee vertegenwoordigers zijn. 

d) Schepen van sport 

e) De sportgekwalificeerde ambtenaar neemt het secretariaat waar 

Art. 10 

De kernraad is bevoegd voor de organisatie van de platformen, werkgroepen en inspraakmomenten. 

Art. 11 

De kernraad is bevoegd voor het beheer van de financiële-en werkingsmiddelen die ze ontvangt voor 

haar adviesopdracht. 

Art. 12 

De kernraad kiest uit zijn leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter, ondervoorzitter en 

penningmeester. Deze stemming gebeurt geheim indien daarom wordt verzocht. Deze stemming 

gebeurt bij volstrekte meerderheid van de stemmen. 

Art. 13 

Er komt een einde aan het lidmaatschap van de kernraad:  

a) Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de kernraad. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld 

worden aan de kernraad. 

b) Door het opnemen van een politiek mandaat. 

c) Door het opnemen van een lokaal ambt binnen de gemeente. 

d) Bij overlijden. 

e) Na duidelijke inactiviteit van het lid. 

Art. 14 

De kernraad wordt verkozen voor een periode van 6 jaar.  Wijzigingen in de samenstelling van de 

kernraad worden ter kennisgeving voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. 

Wijzigingen in de statuten kunnen gebeuren door de kernraad, in overleg, en met een meerderheid 

van stemmen. 

Tijdelijke werkgroepen 

Art. 15 

De kernraad kan tijdelijke werkgroepen vormen om thema’s en dossiers eerst verder uit te spitten 

vooraleer de kernraad hierover een definitief advies geeft.  



 

 

Bijvoorbeeld: Aantal mensen uit kernraad en aanwezige deelnemers van het platform buigen zich over 

een nieuw subsidiereglement. 

 

Afspraken tussen gemeente en het platform 

Art. 16 

De kernraad moet over alle mogelijke informatie beschikken die vereist is voor de opmaak van het 

advies, tenzij er gegronde bezwaren zijn. Dit geldt voor zowel adviezen op vraag van het 

gemeentebestuur, als adviezen op eigen initiatief. 

Art. 17 

De kernraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur. In 

de adviezen worden volgende rubrieken opgenomen: 

a) hoe het advies tot stand is gekomen met een duidelijke opgave van welke betrokkenen op welke 

manier werden geraadpleegd. 

b) welke motivering geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.  

c) welk standpunt de kernraad inneemt, met vermelding van afwijkende meningen of van 

minderheidsstandpunten. 

Art. 18 

Het gemeentebestuur bezorgt, binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum 

van ontvangst van het advies, een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het advies aan de kernraad. 

Indien de verdere behandeling van het dossier meer tijd vergt, bezorgt het gemeentebestuur een 

antwoord aan de kernraad met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en 

de datum waarop een definitief antwoord volgt. 

Het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad moeten bij het nemen van hun 

beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen van het sportplatform uitdrukkelijk 

motiveren. 

 

Financiën 

Art. 19 

Het gemeentebestuur zal de kernraad financieel ondersteunen door jaarlijks de nodige middelen ter 

beschikking te stellen voor de vervulling en organisatie van hun adviesopdracht. 

Art. 20 

De kernraad verbindt er zich toe elk jaar vóór 15 februari een schriftelijke nota voor te leggen aan het 

College van burgemeester en schepenen met de verantwoording van de door het gemeentebestuur 

ter beschikking gestelde middelen.  

Art. 21 

Bij ontbinding worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere vereniging met een soortgelijk 

maatschappelijk doel. Deze vereniging wordt aangewezen door de gemeenteraad op advies van het 

Advies- en Overlegplatform Sport.  


