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VOORWERP : Algemene zaken - Adviesraden - Gemeentelijke raad voor internationale 
samenwerking - organiek reglement. 

DE GEMEENTERAAD; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid Art. 120bis betreffende het instellen van 

gemeentelijke adviesraden; 

 

 

 

 

 

  



Overwegende de goedkeuring van de ontwerptekst van het organiek reglement van de 

gemeentelijke raad voor internationale samenwerking te Lubbeek door het schepencollege in 

zitting van 22/10/2002; 

Gelet op de vigerende wetten en reglementen; 

Gelet op het gunstig advies van de commissie culturele materies d.d. XX/11/2002; 

Besluit: 

Enig Art. De gemeenteraad keurt de hierna volgende ontwerptekst van het organiek reglement 

van de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) te Lubbeek integraal 

goed. 

Organiek reglement van de 

“GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 

INTERNATIONALE SAMENWERKING” 

te 

LUBBEEK 

Artikel 1 

De gemeente Lubbeek richt de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking, hierna 

GRIS genoemd, op. 

Artikel 2 

De opdracht van de GRIS bestaat in het adviseren van het gemeentebestuur betreffende alle 

beleidsmateries die te maken hebben met solidaire relaties tussen de burgers van Lubbeek en 

de wereldwijde samenleving. 

Artikel 3 

Om deze opdracht uit te voeren zal de GRIS, in samenwerking met het gemeentebestuur, 

volgende doelstellingen nastreven : 

1.        De bevolking betrekken bij of informeren over de complexe thematiek van 

internationale samenwerking en de toenemende gevoeligheid omzetten in een 

concreet engagement. 

2.        Initiatieven nemen ter ondersteuning van concrete acties op gemeentelijk vlak. 

3.        De coördinatie bevorderen tussen de betrokken groeperingen en individuen. 

 



Artikel 4 

Om de in artikel 3 voorziene doelstellingen te realiseren dient de GRIS over de volgende 

bevoegdheden te beschikken : 

1.        Standpunten inzake het te voeren gemeentelijk beleid inzake internationale 

samenwerking innemen en deze kenbaar maken aan het gemeentebestuur. 

2.        Jaarlijks een beleidsnota inzake internationale samenwerking uitwerken. 

3.        Jaarlijks een voorstel van begroting inzake internationale samenwerking 

uitwerken. 

4.        Jaarlijks een sleutel voorstellen voor de verdeling van de in de gemeentebegroting 

voorziene gelden voor internationale samenwerking. 

5.        Initiatieven nemen gericht op de sensibilisering van de bevolking en/of 

ondersteuning van concrete acties op gemeentelijk vlak. 

Artikel 5 

De GRIS wordt als volgt samengesteld : 

1.        Stemgerechtigde leden : 

 Ten minste 5. 

 Komen in aanmerking : 

 Alle personen, individuele belangstellenden en vertegenwoordigers van een 

plaatselijke 

 organisatie, die geïnteresseerd zijn in internationale samenwerking en die de 

doelstellingen 

 van de GRIS kunnen onderschrijven. 

 Eén afgevaardigde van het OCMW en één afgevaardigde van het onderwijs. 

 Zij worden ingeschreven op de ledenlijst volgens de bepalingen van het 

huishoudelijk  

 reglement.  

2.        Niet stemgerechtigde leden : 

                                - De schepen van internationale samenwerking. 

                               -  Eén afgevaardigde per politieke fractie vertegenwoordigd in de  

   gemeenteraad, 



                                  deze afgevaardigde hoeft geen gemeenteraadslid te zijn. 

                               - Een gemeentelijk ambtenaar die zich met deze materie bezighoudt. 

                3.   Artikel 120 bis van de Nieuwe Gemeentewet inzake een evenwichtige  

                      vertegenwoordiging van de geslachten is van toepassing. 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van de leden van de gemeentelijke 

raad voor internationale samenwerking vast. 

Artikel 7 

Binnen de GRIS kunnen werkgroepen met een welomschreven opdracht worden opgericht. 

Artikel 8 

Alle verslagen van de vergaderingen worden ter kennisgeving overgemaakt aan het 

schepencollege. 

Artikel 9 

Eventuele adviezen en/of voorstellen van de gemeentelijke raad voor internationale 

samenwerking worden bij middel van afzonderlijk schrijven overgemaakt aan het 

gemeentebestuur. 

Artikel 10 

De GRIS stelt een huishoudelijk reglement op waarin bepalingen opgenomen zijn omtrent de 

wijze van vergaderen. 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad en bekrachtigd door 

het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 11 

De vergaderingen van de GRIS zijn openbaar. De verslagen en dossiers van de GRIS liggen 

steeds ter inzage op het gemeentehuis. 

Artikel 12 

Het gemeentebestuur geeft logistieke en administratieve ondersteuning aan de gemeentelijke 

raad voor internationale samenwerking. 

 

 



Artikel 13 

Om de GRIS in de gelegenheid te stellen haar taak als participatie-orgaan naar behoren te 

vervullen, zal het gemeentebestuur de GRIS : 

1.                   Permanent, tijdig en volledig op de hoogte brengen van alle beleidsvoornemens 

en in behandeling zijnde beslissingen met betrekking tot de materie internationale 

samenwerking. 

 De voorzitter van de GRIS ontvangt automatisch de agenda en verslagen van de 

 gemeenteraden en schepencolleges waarop deze materie besproken wordt. 

2.                   Het schepencollege verbindt zich er toe om het advies in te winnen van de GRIS 

rond alle initiatieven en begrotingsvoorstellen op het vlak van internationale 

samenwerking, vooraleer deze op de commissie geagendeerd worden. 

Artikel 14 

De GRIS en het gemeentebestuur verbinden zich er toe om elkaar op de hoogte te stellen van 

alle initiatieven die zij ondernemen. 

                                                                            Namens de gemeenteraad, 

Op bevel : 

De Secretaris,                                                                 De Burgemeester-Voorzitter, 

Get) Johan Geens                                                         get) Freddy Vranckx 

. 

                                                                            Voor eensluidend afschrift, 

                                                                            Afgeleverd : 10 augustus 2008 

De Secretaris                                                                   De Burgemeester 

Johan Geens                                                                        Freddy Vranckx 

 


