
GEMEENTEBESTUUR TERVUREN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

 
Openbare/Gesloten vergadering van  31 januari 2002 
 
Aanwezig : Bruno Eulaerts, burgemeester-voorzitter; 

Maurits Wynants, Monica Van de Velde, Marc Charlier, José Schepers, Mark Van Roy en Annemie Rastelli, schepenen; 
Marcel Roeykens, Léa Foccaert, Hubert Lyben, Hugo Hernalsteen, Mario Van Rossum, André Browaeys, Hans Depré, 
Valentine Micha, Michel Probst, Bob De Mortier, Pierre Thienpont, Renaud de Jamblinne de Meux, Theo Debeer, 
Willy Roeykens, Véronique Dumoulin, Marleen Lemmens, Agnes Smets, Anna Leeuws, Hubert De Groodt en Gie Deboutte, 
raadsleden; 

 Marc Forrier, gemeentesecretaris wd. 
 
15. Goedkeuring statuten raad voor locale economie 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de voorstellen en initiatieven genomen door de burgemeester in zijn hoedanigheid van 
bevoegdheidsverantwoordelijke voor locale economie met betrekking tot de oprichting van een ‘raad voor locale 
economie’; 
 
Gelet op de brede concertatie met de actoren, meer specifiek het handelaarsverbond Tervuren-centrum, de 
representatieve handelaars / ondernemers van de overige deelgemeenten en de organisatie UNIZO; 
 
Overwegende dat ingevolge deze bevraging van de actoren duidelijk naar voren komt dat er een brede consensus bestaat 
om een dergelijk adviesorgaan op te richten; 
 
Gelet op het voorliggend ontwerp van statuten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 
 

STATUTEN RAAD LOCALE ECONOMIE TERVUREN 
 
I. OPRICHTING EN NAAM 
 
Het gemeentebestuur Tervuren richt bij gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2002 het advies- en overlegorgaan “Raad 
voor Locale Economie” op. 
 
 
II. DOEL 
 
De raad wordt opgericht tot: 
� het behartigen van alle activiteiten van de middenstand en het bestuderen van de problemen van locale economie die 

rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed worden door het gemeentebeleid. 
� het ontwikkelen van initiatieven die de locale economie bevorderen 
� het bijstaan van handelaarsverenigingen en individuele handelaars in het realiseren van hun doelstellingen 
� het promoten van de locale economie in Tervuren 
� het creëren van overleg met en verstrekken van advies aan de gemeentelijke commissie locale economie en aan het 

college van burgemeester en schepenen  
� het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de middenstand. 
 
 
III. SAMENSTELLING VAN DE RAAD 
 
De raad is samengesteld uit: 
a) elke ondernemer of handelaar, gevestigd te Tervuren, die akkoord gaat met de statuten van de raad. 
 De ondernemer of handelaar dient in de gemeente Tervuren woonachtig te zijn en er een handelsactiviteit te 

ontwikkelen of indien niet woonachtig, er zijn voornaamste commerciële bedrijvigheid uit te oefenen, zoals deze 
dient te blijken uit de inschrijving in het handelsregister. 



b) maximaal 7 personen, die op voordracht van het dagelijks bestuur, gecoöpteerd worden omwille van hun kennis en 
ervaring inzake middenstandsproblemen, hetzij op technisch hetzij op algemeen vlak. 

c) ambtshalve het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor locale economie. 
 
De raad telt minimum 15 ondernemers of handelaars. 
 
Bij het begin van ieder kalenderjaar kunnen ondernemers of handelaars zich kandidaat stellen als nieuw lid van de 
middenstandsraad. 
 
Een lid kan uitgesloten worden als het betrokken lid de doelstellingen en/of statuten van de raad niet naleeft, mits 
bekrachtiging van de uitsluiting door de raad met 2/3 van de rechtsgeldige stemmen. 
 
Niet-verontschuldigde afwezigheid gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen leidt tot automatische uitsluiting. 
 
IV. DAGELIJKS BESTUUR 
 
De raad duidt een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en vier 
bestuursleden, voor een periode van twee jaar.   
Het dagelijks bestuur bestaat uitsluitend uit ondernemers/handelaars. 
 
Er wordt een administratief secretaris aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Indien er kandidaten uit de respectieve deelgemeenten zijn, dient er per deelgemeente één bestuurslid te zijn. 
 
Het bestuur heeft als taak de algemene vergaderingen van de raad voor te bereiden en de besluiten van de raad uit te 
voeren.  Een afvaardiging van het bestuur dient tevens als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de 
gemeentelijke commissie locale economie. 
 
Een bestuurslid wordt als ontslagnemend beschouwd bij drie niet-gemotiveerde afwezigheden. 
Indien een bestuurslid taken of opdrachten hem toevertrouwd negeert, kan de algemene vergadering hem/haar ontslaan. 
 
De algemene vergadering van de raad voorziet in zijn vervanging. 
 
Het dagelijks bestuur publiceert jaarlijks een werkingsverslag. 
 
V. WERKING 
 
De voorzitter verenigt de raad minstens vijfmaal per jaar. 
 
De voorzitter is er bovendien toe gehouden de raad samen te roepen indien 1/3 van de aangesloten 
ondernemers/handelaars hierom vragen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan ambtshalve de algemene vergadering van de raad organiseren. 
 
De raad kan enkel beraadslagen wanneer de meerderheid van de aangesloten ondernemers/handelaars vertegenwoordigd 
zijn. 
 
Indien dit niet het geval is, zal na een tweede oproeping de algemene vergadering kunnen beslissen ongeacht het aantal 
aanwezigen, doch slechts over die punten die een tweede maal op de dagorde geplaatst werden. 
 
Alle beslissingen worden tijdens de algemene vergaderingen genomen bij meerderheid van stemmen.  Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel op de dagorde van een nieuwe algemene vergadering gebracht.  Ingeval van een tweede 
staking van stemmen wordt de beslissing niet genomen. 
 
De secretaris stelt een verslag op van elke bestuursvergadering en algemene vergadering.  Dit verslag wordt 
overgemaakt aan alle leden van de raad. 
 
Het gemeentebestuur stelt een vergaderruimte in het gemeentehuis ter beschikking voor de vergaderingen van de 
algemene vergadering en van het dagelijks bestuur. 
 



De uitgaven voor de werking van de raad worden gedragen overeenkomstig de daartoe voorziene werkingsmiddelen in 
de gemeentebegroting. 
 
VI. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Aangelegenheden die door de statuten niet zouden voorzien zijn, kunnen worden geregeld in een huishoudelijk 
reglement. 
 
Dit huishoudelijk reglement moet desgevallend worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
Door de raad: De raad: 
De gemeentesecretaris wd., 
(get.) Marc Forrier (get.) Bruno Eulaerts 
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