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Voorwerp: Wijzigen statuten en naam van de Stedelijk MiNa-raad
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Stedelijke adviesraad voor leefmilieu, natuur, duurzame ontwikkeling en klimaat,
hierna Klimaatraad genoemd, is reeds sinds 1984 actief in Harelbeke. Eerst onder de
naam van ‘Stedelijk Groencomité’ later omgevormd tot de stedelijke MINA-raad (Milieu
en Natuur). De eerste statuten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 04 juni
1987.
De milieuraad bestaat ondertussen meer dan 35 jaar en heeft in een aantal dossiers een
cruciale rol gespeeld. De basisaanpak van milieu en natuur werd in de stedelijke
organisatie ingebed en milieu werd als maatschappelijk thema algemeen aanvaard. De
stedelijke MINA-raad speelde een rol bij het adviseren van het milieubeleidsplan, lokale
afvalstoffenplannen, opeenvolgende milieujaarprogramma’s waarin de staat van het
leefmilieu in Harelbeke werd geëvalueerd. Daarnaast organiseerde de MINA-raad ook
lezingen, filmavonden, ontbijt in het stadspark, opruimacties, …
Ondertussen zijn de beleidsthema’s van een lokaal bestuur danig gewijzigd. Milieubeleid
en afvalbeleid worden gekaderd in een ruimer duurzaamheidsbeleid, natuurbeleid binnen
een biodiversiteitsbeleid. Ook aspecten van het lokaal energiebeleid worden gekaderd in
een intensief lokaal klimaatbeleid. In die zin bleek de tijd rijp om de stedelijke MINA-raad
om te vormen naar een lokale Klimaatraad. De Klimaatraad kan in al deze thema’s een
rol spelen.
Het schepencollege keurde op 9 april 2019 de transitie van de stedelijke MINA-raad naar
een Klimaatraad goed.
De Klimaatraad werkt in het kader van de realisatie van de SDGs (Sustainable
Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en
ondersteunt dus het lokaal klimaat- en energiebeleid.
De raad kan hierbij een belangrijke adviserende en participerende rol spelen en rekent de
volgende thema’s tot zijn actieterrein:


SDG 6: Schoon water en sanitair (adaptatie)
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7: Betaalbare en duurzame energie (mitigatie)
9: Industrie, innovatie en infrastructuur (adaptatie en mitigatie)
11: Duurzame steden en gemeenschappen (adaptatie en mitigatie)
13: Klimaatactie (adaptatie en mitigatie)
14: Leven in het water (mitigatie)
15: Leven op het land (adaptatie)
17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken (adaptatie en mitigatie)

Er is een duidelijke noodzaak om verder lokaal acties te ondernemen om de CO2-uitstoot
op gemeentelijk niveau terug te dringen, om de gevolgen van de klimaatsverandering
tegen te gaan en onze stad via adaptieve maatregelen voor te bereiden op niet te
voorkomen gevolgen. De Klimaatraad kan ook het biodiversiteitsbeleid ondersteunen. De
raad neemt ook zelf initiatief met aandacht voor burgerparticipatie. Er gaat eveneens
veel aandacht naar vrijwilligersengagement. Om die reden kan de raad zich op
verschillende wijzen organiseren. Zo kan de raad vergaderen in een algemene
vergadering, kunnen er een denktank en werkgroepen worden opgericht en kan een jury
worden samengesteld die eventuele subsidieaanvragen kan beoordelen. Dit diende echter
nog aangepast te worden in de statuten.
De Klimaatraad bestaat uit 25 geïnteresseerde actieve burgers die zich willen inzetten
voor deze doelstellingen binnen het kader van een lokaal bestuur.
De klimaatraad adviseerde de ontwerpstatuten gunstig op de vergadering van 9
september 2021 mits volgende tekstuele aanpassingen:
Artikel 14 werd als volgt aangepast:
ART.14 Indien blijkt dat een persoon of organisatie de werking van de Klimaatraad
miskent of handelt in strijd met de visie en de statuten, kan door de algemene
vergadering tot uitsluiting worden beslist. De betrokkene moet echter vooreerst de kans
krijgen om zich te verantwoorden of te verdedigen.
ART. 14 Indien blijkt dat een persoon of organisatie handelt in strijd met de visie en
de statuten, kan door de algemene vergadering tot uitsluiting worden beslist. De
betrokkene moet echter vooreerst de kans krijgen om zich te verantwoorden of te
verdedigen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
De gemeenteraad is bevoegd volgens het decreet lokaal bestuur, art. 304, par. 3 eerste
lid.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Het schepencollege keurde op 9 april 2019 de transitie van de stedelijke MINA-raad naar
een Klimaatraad goed.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
26 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Stad Harelbeke keurt de naamswijziging van stedelijke MINA-raad naar Klimaatraad
goed.
Artikel 2:
Stad Harelbeke keurt onderstaande statuten van de Klimaatraad goed:
STATUTEN ‘KLIMAATRAAD’
INLEIDING EN VISIE
De Stedelijke adviesraad voor leefmilieu, natuur, duurzame ontwikkeling en klimaat,
hierna Klimaatraad genoemd, is reeds sinds 1984 actief in Harelbeke. Eerst onder de
naam van ‘Stedelijk Groencomité’ later omgevormd tot de stedelijke MINA-raad (Milieu
en Natuur). De eerste statuten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 04 juni
1987.
De milieuraad bestaat ondertussen dus meer dan 35 jaar en heeft in een aantal dossiers
een cruciale rol gespeeld. De basisaanpak van milieu en natuur werd in de stedelijke
organisatie ingebed en milieu werd als maatschappelijk thema algemeen aanvaard. De
stedelijke MINA-raad speelde een rol bij het adviseren van het milieubeleidsplan, lokale
afvalstoffenplannen, opeenvolgende milieujaarprogramma’s waarin de staat van het
leefmilieu in Harelbeke werd geëvalueerd. Daarnaast organiseerde de MINA-raad ook
lezingen, filmavonden, ontbijt in het stadspark, opruimacties, …
Ondertussen zijn de beleidsthema’s van een lokaal bestuur danig gewijzigd. Milieubeleid
en afvalbeleid worden gekaderd in een ruimer duurzaamheidsbeleid, natuurbeleid binnen
een biodiversiteitsbeleid. Ook aspecten van het lokaal energiebeleid worden gekaderd in
een intensief lokaal klimaatbeleid. In die zin bleek de tijd rijp om de stedelijke MINA-raad
om te vormen naar een lokale Klimaatraad. De Klimaatraad kan in al deze thema’s een
rol spelen.
De Klimaatraad werkt in het kader van de realisatie van de SDGs (Sustainable
Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en
ondersteunt dus het lokaal klimaat- en energiebeleid.
De raad kan hierbij een belangrijke adviserende en participerende rol spelen en rekent de
volgende thema’s tot zijn actieterrein:
 SDG 6: Schoon water en sanitair (adaptatie)
 SDG 7: Betaalbare en duurzame energie (mitigatie)
 SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur (adaptatie en mitigatie)
 SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen (adaptatie en mitigatie)
 SDG 13: Klimaatactie (adaptatie en mitigatie)
 SDG 14: Leven in het water (mitigatie)
 SDG 15: Leven op het land (adaptatie)
 SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken (adaptatie en mitigatie)
Er is een duidelijke noodzaak om verder lokaal acties te ondernemen om de CO2-uitstoot
op gemeentelijk niveau terug te dringen, om de gevolgen van de klimaatsverandering
tegen te gaan en onze stad via adaptieve maatregelen voorbereiden op niet te
voorkomen gevolgen. De Klimaatraad kan ook het biodiversiteitsbeleid ondersteunen. De
raad neemt ook zelf initiatief met aandacht voor burgerparticipatie. Er gaat eveneens
veel aandacht naar vrijwilligersengagement. Om die reden kan de raad zich op
verschillende wijzen organiseren. Zo kan de raad vergaderen in een algemene
vergadering, kunnen er een denktank en werkgroepen worden opgericht en kan een jury
worden samengesteld die eventuele subsidieaanvragen kan beoordelen.
De Klimaatraad bestaat uit geïnteresseerde actieve burgers die zich willen inzetten voor
deze doelstellingen binnen het kader van een lokaal bestuur.

De afsprakennota stad – adviesraden, vastgelegd in de gemeenteraad van 09.12.2013, is
eveneens op de Klimaatraad toepasselijk.
DOELSTELLINGEN EN TAAKOMSCHRIJVING
ADVISEREN
ART. 1 De Klimaatraad heeft een adviserende rol. Ze kan op vraag van de stad maar
eveneens op eigen initiatief adviseren over de volgende thema’s:
- Leefmilieu in de ruimste zin van het woord
- Natuur en biodiversiteitsbeleid
- Klimaat- en energiebeleid
- Duurzame ontwikkeling
- Duurzame mobiliteitsaspecten
- In ruimste zin aan klimaat gerelateerde thema’s
SENSIBILISEREN
ART. 2 De Klimaatraad:
 Sensibiliseert via diverse acties en met themagerichte werkgroepen rond de
onder art. 1 vermelde thema’s. Ze kan dit doen voor de inwoners van Harelbeke
of voor specifieke doelgroepen.
 Verspreidt informatie en organiseert activiteiten over haar eigen thema’s.

PARTICIPEREN
ART. 3 De Klimaatraad:
 Participeert met het stadbestuur bij de opmaak en de uitvoering van een lokaal
beleid rond de onder art.1 opgenomen thema’s.
 Ontwikkelt laagdrempelige activiteiten op het grondgebied.
 Legt met betrekking tot de bovengenoemde thema’s contacten met andere
adviesraden en stedelijke diensten.
 Stimuleert activiteiten van de plaatselijke organisaties in onderling overleg.
 Stimuleert de deelname van inwoners in het lokaal beleid rond de onder art.1
vermelde thema’s.
ORGANISATIE EN SAMENSTELLING
ART. 4 De Klimaatraad bestaat minstens uit een algemene vergadering. Binnen de
algemene vergadering kunnen een denktank en thematische werkgroepen worden
opgericht. De schepen en ondersteunend ambtenaar voor Klimaat en duurzame
ontwikkeling volgen, zonder er formeel lid van te zijn, ambtshalve de werking van de
algemene vergadering en de vergaderingen van denktank en thematische werkgroepen
op.
Daarbij is de schepen bij voorkeur aanwezig bij de denktank en de algemene
vergadering.
Overeenkomstig art. 304 par. 3 laatste lid van het Decreet Lokaal Bestuur kunnen de
leden van de gemeenteraad en de leden van het college geen stemgerechtigd lid zijn van
een van de organen van de Klimaatraad.
De ondersteunend ambtenaar is aanwezig bij de vergaderingen van de denktank en de
algemene vergadering. Zij of hij heeft geen stemrecht.
ALGEMENE VERGADERING

ART.5 De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de Klimaatraad. Enkel leden
van de klimaatraad kunnen zetelen in de denktank. De algemene vergadering wordt
minimaal twee keer per jaar samengeroepen.
ART.6 De algemene vergadering kiest uit zijn leden een voorzitter. De voorzitter wordt
verkozen voor een periode van zes jaar en blijft, tenzij bij eerder ontslag, in functie tot
aan zijn/haar vervanging na de installatie van de vernieuwde gemeenteraad. Indien er
meerdere kandidaten zijn is de stemming voor het voorzitterschap geheim.
ART. 7 De stad ondersteunt de Klimaatraad met een jaarlijkse werkingstoelage. De
Klimaatraad verantwoordt de besteding van deze toelage middels een jaarverslag dat
aan het stadsbestuur wordt overgemaakt. Daarnaast ondersteunt de stad de Klimaatraad
ook door het ter beschikking stellen van gratis vergaderinfrastructuur. Tijdens de
vergaderingen wordt aan de deelnemers ook één gratis drankconsumptie aangeboden.
ART. 8 De algemene vergadering kiest uit zijn leden een penningmeester. De
penningmeester wordt verkozen voor een periode van zes jaar en blijft, tenzij bij eerder
ontslag, in functie tot aan zijn/haar vervanging na de installatie van de vernieuwde
gemeenteraad. Indien er meerdere kandidaten zijn is de stemming voor het
penningmeesterschap geheim.
ART. 9 De ondersteunende ambtenaar verzorgt het secretariaat van de Klimaatraad. Dit
omvat onder meer het bezorgen van uitnodigingen tot de vergadering, het in
samenspraak met de bevoegde schepen en voorzitter opmaken van een
vergaderdagorde. De ondersteunende ambtenaar maakt adviezen van de Klimaatraad
over aan de lokale stadsdiensten en/of bestuursorganen en bezorgt ook het antwoord
van de betreffende stadsdiensten en/of bestuursorganen aan de Klimaatraad.

DENKTANK
ART. 10 De denktank bestaat uit de leden van de Klimaatraad die specifiek rond
bepaalde thema’s advies willen verlenen aan het bestuur. Dit advies kan zowel op vraag
van het bestuur als uit eigen beweging worden geformuleerd. De denktank vergadert
minimaal twee keer per jaar.
ART. 11 Het bevoegde bestuursorgaan van de stad verbindt zich ertoe de besluiten over
de uitgebrachte adviezen gemotiveerd te beantwoorden met het daaraan gegeven
gevolg.
THEMATISCHE WERKGROEPEN
ART. 12 De Algemene vergadering kan thematische werkgroepen oprichten die
afzonderlijk kunnen samenkomen en waartoe ook niet-leden van de Klimaatraad kunnen
worden toegelaten omwille van hun bijzondere deskundigheid. De thematische
werkgroepen brengen in de Algemene vergadering verslag uit van hun werking. De
Algemene vergadering kan ook beslissen tot een financiële ondersteuning van
thematische werkgroepen.
LIDMAATSCHAP
ART. 13 Iedereen die lid wil worden van de Klimaatraad stelt zich gemotiveerd kandidaat
bij de Algemene vergadering. Organisaties die rond de thema’s in art. 1 een relevante
werking op het grondgebied van onze stad hebben kunnen zich via één kandidaat lid
laten afvaardigen in de Klimaatraad. Deze organisaties bewijzen hun relevante werking in
Harelbeke en dragen via hun voorzitter een kandidaat voor. Het lidmaatschap gaat pas in

na onderschrijving van de visie en de statuten. Er wordt geen minimum- noch maximum
aantal leden vastgesteld.
ART. 14 Indien blijkt dat een persoon of organisatie handelt in strijd met de visie en de
statuten, kan door de algemene vergadering tot uitsluiting worden beslist. De betrokkene
moet echter vooreerst de kans krijgen om zich te verantwoorden of te verdedigen.
ART. 15 De Klimaatraad wil zich uitdrukkelijk engageren om naar een genderevenwicht
te streven, minstens door te proberen te voldoen aan een 2/3de verhouding tussen de
verschillende geslachten.

STEMMING
ART. 16 De algemene vergadering en de denktank streven ernaar hun beslissingen te
nemen bij eensgezindheid. Indien die eensgezindheid niet kan worden bereikt, wordt er
overgegaan tot stemming waarbij het meerderheidstandpunt blijkend uit deze stemming
wordt aangenomen.
Het meerderheidsstandpunt is het standpunt dat het meest
stemmen behaalt, zonder dat deze meerderheid groter moet zijn dan de helft van alle
uitgebrachte stemmen.
ART. 17 Enkel leden van de Klimaatraad kunnen stemmen. De ondersteunend
ambtenaar, de schepen en eventuele leden van de gemeenteraad hebben geen
stemrecht. De vertegenwoordigers van een organisatie hebben één stemgerechtigde per
organisatie.
ART. 18 Tot een wijziging van de statuten kan slechts overgegaan worden na stemming
in de algemene vergadering en na goedkeuring door de gemeenteraad.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ART. 19 Een huishoudelijk reglement kan de interne werking van de adviesraad regelen.
Dit reglement regelt dan alle aangelegenheden die niet in de statuten opgenomen zijn,
zonder er evenwel te mogen van afwijken.
Artikel 3:
Dit reglement dient bekend te worden gemaakt overeenkomstig art. 286 par. 1, 1° van
het decreet lokaal bestuur.
Op dezelfde dag als deze bekendmaking zal deze beslissing ter kennis worden gebracht
van de toezichthoudende overheid overeenkomstig art. 330 DLB.
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