
* "Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de 

afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.", Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) 

 

Statuten Stedelijke Gezondheidsraad Gent 
 
 
Doelstellingen en bevoegdheden 
 
Art. 1. Doelstellingen  
 
De Gezondheidsraad heeft als finaliteit het verbeteren van de gezondheid* van de 
Gentenaars met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.  Deze doelstelling wordt 
gerealiseerd door  
 

1. het overleg en de samenwerking tussen de gezondheids- en welzijnsactoren 
onderling te optimaliseren 

2. acties op elkaar af te stemmen 
3. een adviserende rol op te nemen in functie van een integraal en intersectoraal 

stedelijk Gents gezondheidsbeleid 
4. het stedelijk beleid op eigen initiatief of op verzoek adviseren vanuit het 

gezondheidsoogpunt en knelpunten signaleren of gezamenlijk optreden naar 
stedelijke of hogere beleidsniveaus 
 

Art. 2. Bevoegdheden Stedelijke Gezondheidsraad 
 
2.1. De Gezondheidsraad stimuleert de intersectoraliteit door uitwisseling met andere 
sectoren, in het bijzonder de welzijnssector.  
 
2.2. Het stadsbestuur en het OCMW zullen de stedelijke Gezondheidsraad om advies vragen 
over alle beleidsbeslissingen die specifiek betrekking hebben op het Gentse 
gezondheidsbeleid. Zo zal er een advies gevraagd worden bij de opmaak van het  
Gezondheidsbeleidsplan, het Lokaal Sociaal Beleidsplan, de jaarverslagen en de 
jaarprogramma’s. 
 
2.3. Indien er een advies gevraagd wordt door het College van Burgemeester en Schepenen 
omvat dit verzoek eveneens de termijnen waarbinnen het advies dient te worden 
overgemaakt. Deze termijn dient haalbaar te zijn binnen de werkingsmogelijkheden van de 
gezondheidsraad. 
De vraag wordt door de schepen bevoegd voor gezondheid gericht aan de voorzitter van de 
gezondheidsraad. 
 
2.4. De stedelijke Gezondheidsraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over het 
gezondheidsbeleid of beslissingen binnen andere beleidsdomeinen met een impact op de 
gezondheid van de Gentenaars.  
 
2.5. De modaliteiten rond het geven van advies (op vraag of op eigen initiatief) worden 
bepaald in de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en de 
gezondheidsraad. 
 
2.6. De Gezondheidsraad heeft recht op alle informatie en documentatie om zijn taak als 
adviesorgaan op een degelijke en ernstige manier te vervullen en gefundeerde adviezen te 
kunnen uitbrengen. 

 

  



De werking van de Gezondheidsraad 
 
Art. 3. Algemene werking 
 
3.1. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.  
 
3.2. De leden die deelnemen aan de activiteiten van de Gezondheidsraad zijn verzekerd 
voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 
 
3.3. Deelname aan de Gezondheidsraad is onbezoldigd. Voor zover ze verantwoord zijn en 
binnen de door de stad goedgekeurde begroting vallen, zijn alle werkings- en 
administratiekosten van de Gezondheidsraad ten laste van de stad.  
 
3.4. De leden van de Gezondheidsraad engageren zich om de doelstellingen van de raad te 
realiseren. Zij brengen de deskundigheid van de sectoren waartoe ze behoren in het debat 
en streven naar besluitvorming in functie van het algemeen belang van de Gentenaars. 
 
3.5. De vergaderingen van de Gezondheidsraad zijn niet openbaar, noch voor de pers, noch 
voor het publiek. Een open vergadering kan op initiatief van de Gezondheidsraad 
georganiseerd worden. 
 
3.6. De leden van de Gezondheidsraad kunnen, in overleg met het dagelijks bestuur van de 
Gezondheidsraad, deskundigen uitnodigen of toelaten. 
 
 
Samenstelling en structuur 
  
Art. 4. Structuur van de Gezondheidsraad  
 
De Gezondheidsraad is een overlegorgaan en bestaat uit: 

1. de algemene vergadering (AV) 
2. een dagelijks bestuur (DB)  
3. werkgroepen (WG) 

 
 
Art. 5. De Algemene Vergadering (AV) 
 
5.1. In de algemene vergadering zetelen vertegenwoordigers van de Gentse gezondheids- 
en welzijnssector. Binnen de opdracht van deze organisaties kan zowel gezondheidszorg als 
gezondheidsbevordering opgenomen zijn. 
 
5.2. Bij de start van een nieuwe legislatuur wordt de Algemene vergadering van de 
Gezondheidsraad samengesteld. 
 
5.3. Er wordt gestreefd naar minstens een evenwichtige vertegenwoordiging van onder 
andere de volgende organisaties: 

- Stad Gent 
- OCMW Gent 
- de Gentse ziekenhuizen 
- de geestelijke gezondheidssector op het grondgebied Gent zoals ambulante 

begeleiding, begeleid en beschut wonen, psychiatrische en therapeutische 
centra 

- de ziekenfondsen 



- de eerstelijnszorgsector zoals de huisartsen, de apothekers, de 
verpleegkundigen, de tandartsen, de kinesitherapeuten, de 
wijkgezondheidscentra , de psychologen 

- de thuiszorgsector zoals de regionale dienstencentra, het Gents 
thuiszorgplatform 

- de Universiteit en Hogescholen van Gent 
- de Centra voor Leerlingenbegeleiding 
- LOGO Gezond+ vzw 
- Kind en Gezin  
- Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) 
- Partners die een link maken met het Welzijnswerk 
- Patiëntenvertegenwoordiging  

 
5.4. Organisaties die op Gents niveau reeds verenigd zijn in een koepel, kunnen er voor 
kiezen om zich binnen de Algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door deze 
koepel. 
 
5.5. Nieuwe organisaties kunnen voorgesteld worden door leden van de Algemene 
vergadering. Organisaties kunnen ook zelf de vraag stellen om lid te worden van de 
Algemene vergadering. Dit dient bij voorkeur schriftelijk en met een toelichting overgemaakt 
te worden aan de Algemene vergadering. De Algemene vergadering beslist over de toelating 
van nieuwe leden met gewone meerderheid.  
 
5.6. Elke organisatie duidt een afgevaardigde en plaatsvervangend lid aan voor een termijn 
van drie jaar. Bij verhindering kan het plaatsvervangend lid de afgevaardigde vervangen.  
 
5.7. De schepen bevoegd voor gezondheidsbeleid en de OCMW-voorzitter kunnen lid zijn 
van de Algemene vergadering. Aan beraadslaging over het stedelijk beleid, nemen zij echter 
geen deel. 
 
5.8. De Algemene vergadering kiest uit de kandidaat-voorzitter(s), de voorzitter en 
ondervoorzitter. Daarna wordt het DB door de Algemene vergadering verkozen. 
 
5.9. De Algemene vergadering komt minimaal 4 maal per werkingsjaar samen.  
 
5.10. We streven ernaar dat ten hoogste 2/3 van de leden van de Algemene vergadering van 
hetzelfde geslacht is.  
 
 
Art. 6. Dagelijks bestuur (DB)  
 
6.1. Het DB bestaat uit minimum 5 leden, waaronder minimum 1 lid verkozen uit de 
Algemene vergadering, de voorzitter van de Raad, de ondervoorzitter van de Raad, een 
vertegenwoordiger van de stafdiensten van het OCMW en de ambtenaar van de Dienst 
Welzijn en Gelijke Kansen, die het gezondheidsbeleid opvolgt. 
 
6.2. Het mandaat van de leden van het DB duurt 3 werkingsjaren.  
 
6.3. De voorzitter van het DB is tevens voorzitter van het Algemene vergadering. 
 
10.4. Indien een lid van het DB tijdens het werkingsjaar ontslag neemt of krijgt, zal de 
eerstvolgende Algemene vergadering overgaan tot de verkiezing van een nieuw lid.  
 
6.5. Het DB engageert zich om minimum 4 maal per werkingsjaar samen te komen. 
 



6.6. Het DB organiseert de werkzaamheden van de Gezondheidsraad, met name: 
- coördineert de Algemene vergadering en de werkgroepen 
- bereidt de Algemene vergadering voor 
- brengt overleg tot stand tussen de verschillende verenigingen, organisaties of 

instellingen 
- pleegt waar nodig overleg met de Schepen bevoegd voor gezondheidsbeleid  
- verzorgt de externe relaties 

 
 
Art. 7. Verantwoording  
 
7.1. De Gezondheidsraad bezorgt jaarlijks een werkingsverslag van het afgelopen werkjaar 
aan het stadsbestuur volgens een door de stad ter beschikking gesteld sjabloon. 
 
7.2. Er wordt naar gestreefd om minimum 1 maal per jaar een overleg te organiseren tussen 
de gezondheidsraad en de schepen bevoegd voor gezondheid. Het initiatief kan door beiden 
genomen worden.  
 
 
 

 


