Statuten Mondiale Raad Kuurne
HOOFDSTUK I: NAAM – ZETEL – DOELSTELLINGEN
Artikel 1. Oprichting, benaming en zetel.
Er werd een lokale mondiale adviesraad opgericht die instaat voor een duurzaamheidsen ontwikkelingsbeleid waarbij de internationale rechtvaardigheid en solidariteit
prioritair staan en die zowel gedragen als uitgedragen wordt door de Kuurnse
bevolking, het middenveld en het gemeentebestuur. De adviesraad is genaamd
“Mondiale Raad Kuurne”, met zetel gevestigd in het Gemeentehuis, Marktplein 9 te
8520 Kuurne.

Artikel 2. Doelstellingen.
De Mondiale Raad Kuurne werd opgericht met het doel blijvend aandacht te vragen
voor de duurzame ontwikkeling en de internationale solidariteit. Vandaar dat het lokaal
mondiaal beleid een volwaardig geïntegreerd deel uitmaakt van de gemeentelijke
politiek. Dit vereist een interdisciplinaire, een sector- en grensoverschrijdende
benadering.
In die zin is deze werkwijze intens verbonden met het individueel gedrag van het
mondiaal burgerschap en vervlochten met de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van
de Verenigde Naties (SDGs).
De gemeente Kuurne moet deze doelstellingen opnemen in haar lange termijnplan. In
haar jaarlijkse begroting moet het gemeentebestuur de nodige financiële, materiële en
personele middelen voorzien om deze objectieven te realiseren.
Gezien het huidig tijdsgebeuren en de zich voordoende evolutie heeft de Mondiale
Raad Kuurne de verantwoordelijkheid te zorgen voor:
-

de verdediging van de fundamentele mensenrechten, die in een groot aantal
landen aangevochten worden, ook in Europa;
de bescherming van de democratische rechtsstaat die door autocraten en
populisten in vraag wordt gesteld;
het bestrijden van enge nationalisten die de internationale solidariteit onderuit
halen;
het bevorderen van de dekolonisatie zowel in Noord en Zuid die de basis moet
leggen voor de gelijkheid tussen de volkeren;
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-

-

-

fundamentele aandacht besteden en strijden tegen de klimaatverandering
gebaseerd op een socio-ecologisch evenwicht; Een duurzaamheidsambtenaar
zou dit beleid moeten realiseren en bewaken;
het uitwerken van een vredesbeleid waarin de bestrijding van kernwapens
centraal staat nu de nucleaire bewapening technologisch autonoom en
bedreigend wordt in de grote conflictzones; Een vredesambassadeur zou
prioritair de bevolking moeten informeren en sensibiliseren om druk uit te
oefenen op alle politieke verantwoordelijken om deze waanzinnige wedloop
tegen te houden;
Het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en
multiculturele samenleving;
Een bijdrage aan een objectieve beeldvorming over mondiale verhoudingen in
onze geglobaliseerde wereld.
In het totaal gevoerde gemeentelijk beleid meer oog hebben voor de structurele
aspecten van de mondiale thema’s verbonden met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDGs), zoals bijvoorbeeld
armoedebestrijding, onderwijs, water, gendergelijkheid, duurzame consumptie
en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede en eerlijke handel.

Om deze doelstelling te realiseren zal de Mondiale Raad Kuurne:
1. op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen
over alle aspecten van het mondiaal duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid in
Kuurne;
2. bij zoveel mogelijk burgers, scholen, verenigingen, alsook bij de overheid de
interesse voor het duurzaam ontwikkelingsbeleid in een mondiale context
bevorderen door te sensibiliseren en te informeren;
3. educatieve initiatieven nemen;
4. initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen
gemeentelijk personeel, scholen, het Kuurnse socio-culturele middenveld,
jeugd-, senioren-, allochtonen- en ontwikkelingsorganisaties en andere
belanghebbenden;
5. gezamenlijk georganiseerde activiteiten aanmoedigen of zelf initiatieven nemen
als er een leemte is;
6. personen en projecten in het Zuiden steunen;
7. alle beleidsmaatregelen toetsen aan de globale doelen voor duurzame
ontwikkeling als eerste aanzet en stimulans tot een geïntegreerd beleid.
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HOOFDSTUK II: STRUCTUUR VAN DE MONDIALE RAAD KUURNE.
Artikel 3. Structuur
De Mondiale Raad Kuurne bestaat uit een ruime groep van geïnteresseerden,
vertegenwoordigers van plaatselijke NGO-werkingen en organisaties of instellingen die
met hun dienstverlening vluchtelingen, allochtonen of gemeentes, projecten en/of
burgers met een migratieachtergrond bereiken.
Zij vormen samen de algemene vergadering, met een daaruit gekozen stuurgroep en
eventuele werkgroepen.
De schepen voor ontwikkelingssamenwerking en de bevoegde ambtenaar, belast met
het mondiaal duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid, zijn lid van de algemene
vergadering en de stuurgroep in een raadgevende rol zonder stemrecht.

HOOFDSTUK III: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 4. Samenstelling van de algemene vergadering.
De algemene vergadering van de Mondiale Raad Kuurne is samengesteld uit
stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
1.

De stemgerechtigde leden zijn:
a. Eén afgevaardigde van elke plaatselijke NGO-werking.
Deze afgevaardigden worden op democratische wijze aangeduid door de
betrokken plaatselijke NGO-werking en moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- minimum 18 jaar zijn;
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waartoe ze
worden aangeduid;
- niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
- geen politiek mandaat uitoefenen.
b. Eén afgevaardigde van elke organisatie of instelling die met haar
dienstverlening vluchtelingen, allochtonen of gemeenten, projecten en/of
burgers met een migratieachtergrond bereikt.
c. elke geïnteresseerde burger die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- inwoner zijn van Kuurne of wanneer geen inwoner van Kuurne in zeer
sterke mate betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking in de
gemeente Kuurne:
● minimum 18 jaar zijn;
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● geen politiek mandaat uitoefenen;
● opgave van een specifieke motivatie voor kandidaatstelling.
Het aantal individuele burgers in de Mondiale Raad Kuurne bedraagt
maximaal 30% van het totale ledenaantal.
2. De niet-stemgerechtigde (waarnemende) leden zijn:
a. de Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking die ambtshalve lid is,
b. de bevoegde ambtenaar, belast met het mondiaal duurzaamheids- en
ontwikkelingsbeleid;
c. personen die wegens hun deskundigheid en op uitnodiging van de
Mondiale Raad Kuurne deelnemen aan de algemene vergadering;
d. vertegenwoordigers van andere gemeentelijke adviesraden die geen lid
zijn van de Mondiale Raad Kuurne;
e. elke geïnteresseerde burger die inwoner is van Kuurne en voldoet aan
minstens één van volgende voorwaarden:
● minimum 16 jaar zijn;
● een politiek mandaat uitoefent.

Artikel 5. Procedure van samenstelling van de algemene vergadering.
a. De installatie van de nieuwe Mondiale Raad Kuurne, de verkiezing van de
stuurgroep en de erkenning door het gemeentebestuur dient te geschieden
binnen de zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
In afwachting van de installatie van de nieuwe Mondiale Raad Kuurne blijft de
oude raad in functie.
b. Jaarlijks bij het begin van het kalenderjaar, wordt via verschillende
informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente zodat geïnteresseerde
burgers, zoals bedoeld onder artikel 4, § 1 c), zich kandidaat kunnen stellen als
lid van de Mondiale Raad Kuurne.
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Artikel 6. Rechten en plichten van het lid.
a. Plichten van het lid:
- onderschrijven van de doelstellingen van de Mondiale Raad Kuurne en zich
ertoe verbinden om actief mee te werken aan de realisatie ervan;
- zich ertoe verbinden om de algemene vergadering bij te wonen tenzij er
belet is door overmacht of een andere belangrijke reden, in welke gevallen
men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen;
- zich ertoe verbinden om zich te informeren over de globale doelen voor
duurzame ontwikkeling zoals beschreven in de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDGs);
- voor afgevaardigden van een actiegroep, vereniging, organisatie en
instelling, bedoeld onder artikel 4, § 1 a) en b), zich ertoe verbinden om hun
achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de Mondiale
Raad Kuurne en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen
bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen met
betrekking tot het mondiaal duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid.
b. Rechten van het stemgerechtigde lid:
- spreekrecht op alle vergaderingen van de Mondiale Raad Kuurne,
- stemrecht in de algemene vergadering,
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt van de Mondiale Raad Kuurne.
c. Rechten van het waarnemende lid:
- spreekrecht op alle vergaderingen van de Mondiale Raad Kuurne,
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt van de Mondiale Raad Kuurne.
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Artikel 7. Beëindiging van het lidmaatschap.
Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid van de algemene vergadering komt een
einde door:
a. het ontslag van de betrokkene zelf uit de Mondiale Raad Kuurne of uit de
actiegroep, organisatie, vereniging of instelling, bedoeld onder artikel 4, § 1 a)
en b), welke hij of zij vertegenwoordigt;
b. de intrekking van de opdracht door de actiegroep, organisatie, vereniging of
instelling, bedoeld onder artikel 4, § 1 a) en b), welke hij of zij vertegenwoordigt.
Deze intrekking moet schriftelijk aan de stuurgroep worden meegedeeld.
c. het aanvaarden van een politiek mandaat;
d. door drie opeenvolgende, niet vooraf gemelde afwezigheden. De stuurgroep zal
de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan het betrokken lid, aan
de algemene vergadering van de Mondiale Raad Kuurne en desgevallend aan de
actiegroep, organisatie, vereniging of instelling, bedoeld onder artikel 4, § 1 a)
en b), welke het lid vertegenwoordigde;
e. Het niet meer voldoen aan de voorwaarden vermeld onder artikel 4 of het niet
meer naleven van de plichten vermeld onder artikel 6.
De actiegroep, organisatie, vereniging of instelling, bedoeld onder artikel 4, § 1 a) en b),
kan hierna een nieuw lid aanduiden.

Artikel 8. Bevoegdheden van de algemene vergadering.
De algemene vergadering van de Mondiale Raad Kuurne heeft de volgende
bevoegdheden:
a. benoemen van de leden van de stuurgroep;
b. controleren, adviseren en evalueren van het werk van de stuurgroep;
c. beslissen over de adviezen aan het gemeentebestuur over het beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking;
d. controleren van de financiën;
e. toezicht houden op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
door de aangesloten leden;
f. voorstellen tot wijzigen van de statuten en de afsprakennota tussen de
Mondiale Raad Kuurne en het Gemeentebestuur;
g. oprichten van werkgroepen van tijdelijke of permanente aard.

Artikel 9.
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De Mondiale Raad Kuurne streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke
éénsgezindheid. Er wordt enkel gestemd indien een duidelijke consensus ontbreekt of
indien 1/3 van de aanwezigen daar om vraagt.
Om een geldige stemming in de algemene vergadering te kunnen houden moet
tenminste de helft +1 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Alle beslissingen
worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen. Voor de
wijziging van de statuten en de afsprakennota moeten 2/3 van de stemgerechtigde
leden aanwezig zijn.
Als er op de vergadering onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien
dagen een nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt
gestemd ongeacht het aantal aanwezigen. Deze bepaling zal worden opgenomen in de
uitnodiging naar de gewone algemene vergadering van de Mondiale Raad Kuurne.

Artikel 10. Afspraken met de stuurgroep.
Tussen de Algemene Vergadering en de Stuurgroep gelden volgende afspraken:
a. de stuurgroep formuleert een voorstel van advies, legt dit voor aan de algemene
vergadering en bezorgt dit met eventuele wijzigingen aan het Gemeentebestuur,
b. de stuurgroep legt de agenda van de algemene vergadering vast in samenspraak
met de bevoegde ambtenaar,
c. de bevoegde ambtenaar of de stuurgroep roept de algemene vergadering
samen.
De stuurgroep kan bij hoogdringendheid zelf beslissingen i.v.m. de dagelijkse werking
nemen op voorwaarde dat ze zich verantwoorden op de eerstvolgende algemene
vergadering.

HOOFDSTUK V. AFSPRAKENNOTA.
Artikel 11.
De Mondiale Raad Kuurne beschikt over een afsprakennota, waarin de voorwaarden en
modaliteiten van de werking van de Mondiale Raad Kuurne in relatie tot het
Gemeentebestuur worden bepaald.
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HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN.
Artikel 12.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
Gemeentelijke Mondiale Raad Kuurne. Zij hebben ook geen recht op een aandeel in de
behaalde winsten en zij kunnen geen opbrengsten halen uit de Gemeentelijke
Mondiale Raad Kuurne. Zij kunnen zich dus in geen geval individueel verrijken. Bij
uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen
voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 13. Ontbinding van de Mondiale Raad Kuurne.
Bij de ontbinding van de Mondiale Raad Kuurne moeten na het afsluiten van de
rekeningen, alle gelden en middelen overgemaakt worden aan de Gemeente Kuurne.

Artikel 14. Erkenning van de Mondiale Raad Kuurne.
De Mondiale Raad Kuurne vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe
zijn statuten en latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
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