
 
STATUTEN GEZINSRAAD 
 
STATUTEN GEZINSRAAD JABBEKE 
 
ARTIKEL 1 
De Gezinsraad is een advies- en overlegorgaan dat door de gemeenteraad van Jabbeke wordt erkend. De zetel 
is gevestigd in het gemeentehuis van Varsenare. 
De Gezinsraad streeft ernaar de vertegenwoordiger te zijn van de gemeentelijke erkende sociale organisaties 
en gezinsverenigingen van alle ideologische strekkingen en van alle Jabbeekse gezinnen. 
De gezinsraad streeft er naar om de jaarlijkse dotatie die door de gemeente ter beschikking gesteld wordt van 
de gezinsgebonden verenigingen zo correct mogelijk te verdelen over de verenigingen. Hiertoe maakt de 
gezinsraad een subsidieformulier op dat door de verenigingen ingevuld wordt. 
 
ARTIKEL 2 
De Gezinsraad behandelt alle lokale aangelegenheden die de gezinnen aanbelangen door 
- advies te geven op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur. 
- activiteiten en initiatieven in dat verband te ontplooien en te ondersteunen. 
 
ARTIKEL 3 
Samenstelling en vertegenwoordiging 
 
De Gezinsraad wordt pluralistisch samengesteld. Geen enkele persoon kan geweerd worden op grond van zijn 
politieke, filosofische of religieuze overtuiging. 
 
De Gezinsraad bestaat uit 
- een algemene vergadering 
- een dagelijks bestuur 
 
DE ALGEMENE VERGADERING 
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden, raadgevende leden en waarnemers. 
 
A. Stemgerechtigde leden 
1. Eén effectieve afgevaardigde en één plaatsvervanger van een door de gemeente erkende sociale organisatie 
of gezinsvereniging met actieve werking in Jabbeke. 
De leden kunnen slechts één vereniging vertegenwoordigen. 
 
2. Individuele burgers met interesse voor het lokale gezinsbeleid kunnen gecoöpteerd worden door de leden 
bedoeld in artikel 3 A1. Zij dienen een gemotiveerde aanvraag in bij de algemene vergadering, die hen uitnodigt 
deze persoonlijk toe te lichten en een beslissing neemt over de aanvaarding. Het aantal gecoöpteerde leden 
mag niet meer bedragen dan ¼ van het totale aantal stemgerechtigde leden. 
 
De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Plaatsvervangende leden zijn enkel 
stemgerechtigd bij afwezigheid van de effectieve afgevaardigde 
 
B. Raadgevende leden 
- de schepen bevoegd voor het gezinsbeleid 
- een vertegenwoordiger van de raad van het OCMW 
- een ambtenaar van de gemeente, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, die het 
 secretariaat waarneemt 
- deskundigen op het gebied van welzijn en gezin in de ruime zin van het woord kunnen voor de algemene 

vergadering worden uitgenodigd 
  
C. Waarnemers 
Leden van de gemeenteraad, leden van de OCMW-raad en individuele inwoners van Jabbeke met interesse 
voor het gezinsbeleid kunnen de algemene vergadering als waarnemer bijwonen. 
 
HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, 4 leden, de schepen 
die het gezinsbeleid onder zijn bevoegdheid heeft en een ambtenaar- secretaris. 
 



De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden bij meerderheid van stemmen een dagelijks 
bestuur. Het dagelijks bestuur stelt uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester voor. De 
algemene vergadering bekrachtigt de aanstelling van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. 
De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen voor een periode van zes jaar. 
 
De voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden door het college van burgemeester en schepenen 
in hun functie bevestigd. 
De voorzitter kan in zijn hoedanigheid van voorzitter geen vereniging of organisatie meer vertegenwoordigen. 
 
Er zal naar gestreefd worden dat alle ideologische strekkingen in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn. 
Het mandaat wordt niet bezoldigd. 
De verkiezingen van het dagelijks bestuur moeten om de zes jaar vóór einde november plaatsvinden. 
 
Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse werking van de Gezinsraad, de voorbereiding van de algemene 
vergadering en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. 
 
 
ARTIKEL 4 
De stemgerechtigde leden van de Gezinsraad dienen 
- de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben 
- inwoner te zijn van de gemeente Jabbeke 
- geen politiek mandaat te vervullen 
De leden van de Gezinsraad, die een vereniging vertegenwoordigen, treden op als mandataris van de vereniging 
en niet ten persoonlijken titel. 
Het mandaat van de leden geldt voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. 
 
ARTIKEL 5 
VERGADERINGEN 
De algemene vergadering van de Gezinsraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of zijn vervanger. Zij 
vergadert minstens driemaal per jaar en telkens wanneer de schepen bevoegd voor het gezinsbeleid, de 
voorzitter, het dagelijks bestuur of een derde van de stemgerechtigde leden hierom verzoeken. 
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk of via elektronische weg door de voorzitter en de secretaris minimum 10 
werkdagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en agenda van de bijeenkomst. De 
vergaderingen zijn openbaar. 
Wanneer een lid van de Gezinsraad het nodig acht een punt op de dagorde te plaatsen, dient het de voorzitter 
hiervan op de hoogte te brengen ten laatste één week voor de vergadering. 
  
ARTIKEL 6 
De Gezinsraad kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Bij 
de tweede bijeenroeping te houden binnen de 30 dagen beslist de Gezinsraad ongeacht het aantal aanwezigen 
over de punten die voor een tweede maal op de dagorde werden geplaatst. 
Beslissingen  worden genomen bij een gewone meerderheid. 
Wanneer een lid van de Gezinsraad niet kan aanwezig zijn op de vergadering verwittigt het de secretaris. Bij 
herhaald niet-verwittigde afwezigheden (drie) wordt het lid uitgesloten uit de vergadering. Indien dit lid een 
vereniging vertegenwoordigt wordt de voorzitter van de vereniging van de afwezigheden op de hoogte 
gebracht en kan hij een nieuw lid uit zijn vereniging aanduiden. 
 
ARTIKEL 7 
De adviezen en voorstellen van de Gezinsraad worden meegedeeld in de vorm van een verslag, waarin de 
verschillende ingenomen standpunten opgenomen worden. 
Het verslag van de algemene vergadering wordt toegezonden aan de leden van de Gezinsraad, de leden van de 
gemeenteraad, de voorzitter van het OCMW en de secretarissen van de andere adviesraden. De verslagen van 
de algemene vergadering kunnen door iedereen op eenvoudige vraag ingekeken worden. Ze zijn eveneens 
beschikbaar op de webstek van de gemeente Jabbeke. 
Adviezen en voorstellen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, dat binnen de 
30 dagen een gemotiveerd antwoord bezorgt aan de Gezinsraad. 
 
ARTIKEL 8 
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks in zijn begroting een bedrag voor de werkingskosten van de Gezinsraad. 
Dit bedrag wordt gestort op de financiële rekening van de Gezinsraad. 
De penningmeester voert het financiële beheer van de Gezinsraad uit. Hij legt jaarlijks voor 1 maart een 
financieel verslag ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering en ten laatste 1 april aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 



ARTIKEL 9 
De Gezinsraad kan wijzigingen van deze statuten aan de gemeenteraad voorstellen. 
Over de wijziging van de statuten kan enkel geldig beraadslaagd worden door de Algemene Vergadering van de 
Gezinsraad wanneer het voorwerp van wijziging uitdrukkelijk op de uitnodigingsbrief werd vermeld. 
Op deze vergadering dient tenminste twee derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. 
De goedkeuring gebeurt met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Bij een tweede 
bijeenroeping te houden binnen de 30 dagen beslist de Gezinsraad bij 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezigen op voorwaarde dat de uitnodiging vermeldt dat het een tweede oproep betreft. 
  




