Statuten van de Middenstandsraad Denderleeuw
Hoofdstuk 1 - Erkenning
1. De Middenstandsraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad.
2. De Middenstandsraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad opnieuw worden erkend.
3. De Middenstandsraad heeft zijn zetel in het gemeentehuis van Denderleeuw.

Hoofdstuk 2 - Bevoegdheden en doelstellingen
4. De Middenstandsraad is bevoegd voor alle aspecten van het gemeentelijke beleid inzake
KMO en lokale economie en dit voor het hele grondgebied van de gemeente.
5. De Middenstandsraad heeft als opdracht een integraal beleid te ontwikkelen in het belang
van alle ondernemers, vrije beroepen en zelfstandigen van de gemeente. Om deze
doelstelling te verwezenlijken zal hij:
a. adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het gemeentelijke
beleid inzake KMO en lokale economie;
b. de activiteiten coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen
handelaarverenigingen, diensten, instellingen en inwoners die actief zijn in de
ondernemerssector, in de ruime betekenis van het woord;
c. onderzoek verrichten en informatie verzamelen over mogelijke behoeften van de
KMO’s, ondernemers, vrije beroepen en zelfstandigen in de gemeente;
d. op de behoeften afgestemde initiatieven nemen en bevorderen van een
ondernemersvriendelijk klimaat.
6. De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen elk voor hun
respectievelijke bevoegdheden de Middenstandsraad betrekken bij de voorbereiding en de
evaluatie van het gemeentelijk beleid inzake KMO en lokale economie.
7. Agenda
a. De Middenstandsraad heeft een eigen initiatiefrecht ten opzichte van zijn
bevoegdheden.
b. De Middenstandsraad brengt probleemstellingen en standpunten samen, hij kan een
dialoog op gang brengen tussen alle betrokkenen, hij weegt de prioriteiten af en
onderzoekt de keuzes naar haalbaarheid en consequenties.
c. De Middenstandsraad kan de bevolking informeren en sensibiliseren.
d. De Middenstandsraad evalueert regelmatig het gemeentelijke beleid inzake
ondernemers en zelfstandigen, volgt de realisatie van de voorstellen en adviezen
op, en evalueert de eigen werking in samenspraak met het college van
burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 3 - Advies
8. De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen voor de definitieve
besluitvorming aan de Middenstandsraad advies vragen over alle aangelegenheden inzake
KMO en lokale economie.
9. De Middenstandsraad bezorgt zijn adviezen schriftelijk aan het college van burgemeester en
schepenen.

Hoofdstuk 4 - Informatie-uitwisseling.
10. De Middenstandsraad kan aan het college van burgemeester en schepenen informatie
vragen over de gemeentelijke dossiers die betrekking hebben op KMO en lokale economie.
11. Het college van burgemeester en schepenen deelt de gevraagde informatie mee voor zover
ze beschikbaar is. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen bepaalde
inlichtingen niet te verstrekken. Deze beslissingen moeten gemotiveerd zijn.
12. De Middenstandsraad heeft het recht om aan de gemeentelijke contactpersoon en de
schepen bevoegd voor KMO en lokale economie alle inlichtingen te vragen over de
gemeentelijke dossiers die betrekking hebben op KMO en lokale economie.
13. De schepen bevoegd voor lokale economie en KMO en de gemeentelijke contactpersoon
informeren de Middenstandsraad over alle belangrijke aspecten van het gemeentelijke
beleid inzake KMO en lokale economie en over het gevolg dat het gemeentebestuur
verleent aan de adviezen uitgebracht door de Middenstandsraad.
14. De Middenstandsraad bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen een
jaarverslag dat minstens volgende inhoud bevat:
a. de samenstelling van de Middenstandsraad (volledige ledenlijst);
b. een schematisch overzicht van de data van de vergaderingen van de
Middenstandsraad en de belangrijke agendapunten;
c. een rapportage van eventuele andere activiteiten;
d. een globale zelfevaluatie van de werking van de Middenstandsraad;
e. een verantwoording van de aanwending van de financiële middelen die de
gemeente ter beschikking stelt (financieel verslag).
15. De samenstelling van de Middenstandsraad, en elke wijziging, wordt ter kennisgeving
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 5 – Ondersteuning
16. Het gemeentebestuur zal de werking van de Middenstandsraad ondersteunen binnen de
mogelijkheden van de gemeentebegroting door het verlenen van:
a. een jaarlijkse subsidie voor de financiering van de werking van de
Middenstandsraad;
b. logistieke ondersteuning;
c. de medewerking van de betrokken gemeentelijke diensten

Hoofdstuk 6 – Werking
17. Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.
18. Het werkingsjaar loopt van 1 mei tot 30 april.
19. Samenkomst
a. De Middenstandsraad komt ten minste twee maal per jaar samen. De vergaderingen
zijn niet openbaar. Agendapunten dienen bezorgt te worden aan de
vertegenwoordigers in de Middenstandsraad.
b. De schepen bevoegd voor Middenstand en de gemeentelijke contactpersoon
worden uitgenodigd op alle vergaderingen.
c. Om geldig te vergaderen moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn.
Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde voldaan is, kan de
vergadering geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
d. De Middenstandsraad streeft naar consensus. Er wordt zo weinig mogelijk gestemd.
Bij standpuntbepaling gaat het meer om argumenten dan om stemverhoudingen. De
voorzitter waakt erover dat gesprekken niet verzanden in partijpolitieke discussies.
20. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
21. De goedgekeurde verslagen staan te lezen op de website van de Middenstandsraad.
22. De Middenstandsraad kan zich opsplitsen in commissies volgens projecten of onderwerpen.

Hoofdstuk 7 - Samenstelling Middenstandsraad
23. Maken deel uit van de Middenstandsraad:
a. de schepen van Middenstand;
b. de gemeentelijke contactpersoon;
c. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke middenstand:
¾ Namens UNIZO: 3 leden
¾ Namens handelaars Welle: 2 leden
¾ Namens handelaars Iddergem: 2 leden
¾ Namens dekenij Centrum: 3 leden
¾ Namens wijk leeuwbrug: 2 leden
24. De Middenstandsraad kan beslissen om naar gelang van het te behandelen onderwerp,
externe deskundigen uit te nodigen om ingewikkelde problemen toe te lichten. Deze
deskundigen zetelen als waarnemers gedurende deze vergadering en kunnen deelnemen
aan de discussies, maar hebben geen stemrecht.
25. Aan het mandaat van de leden komt een einde:
a. door het intrekken van hun opdracht door de vereniging of organisatie welke zij
vertegenwoordigen; deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan de
voorzitter van de Middenstandsraad worden toegezonden;
b. door het ontslag van het lid in de Middenstandsraad; dit ontslag moet schriftelijk
meegedeeld worden door de betrokkene aan de voorzitter van de
Middenstandsraad;
26. De leden blijven lid van de Middenstandsraad als zij de voorbije twaalf maanden minstens
de helft van de vergaderingen hebben bijgewoond.
27. De Middenstandsraad kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris, een
penningmeester.
28. De duur van het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester is
drie jaar. Zij kunnen heraangeduid worden.
29. Uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad worden de
mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester opnieuw aangeduid.

Hoofdstuk 8 – Statutenwijziging
30. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen uitgaan van het college van burgemeester
en schepenen, van de gemeenteraad of van de leden van de Middenstandsraad.
31. De Middenstandsraad brengt advies uit over het voorstel tot wijziging van de statuten.
32. Om geldig te kunnen beslissen, moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde voldaan is,
kan de vergadering geldig beslissen.
33. De wijziging van de statuten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoofdstuk 9 – Addenda
34. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van

de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en
kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel
verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of
vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding
van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging
worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag niet
worden uitgekeerd aan de leden.
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit

