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Statuten 

Artikel 1. Doel van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking 

- De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) heeft tot doel het stedelijk 
beleid te adviseren op vlak van ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, 
Noord-Zuidsamenwerking en duurzame ontwikkeling.  
- De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking brengt advies uit op vraag van het 
stadsbestuur of op eigen initiatief. 
 
In ieder geval dient advies gevraagd te worden over de volgende aspecten: 
 
1 de aanvraag van subsidies voor de Noord-Zuidwerking van de Stad Gent 
 
2 de keuze van een partner in het Zuiden, als de stad Gent een concrete bestuurlijke 
samenwerking met een gemeente of netwerk van gemeenten in het Zuiden overweegt 
 
3 de beleidsnota’s in verband met het Gentse Noord-Zuidbeleid  
 
4 opmaak en wijziging van de reglementen die de toewijzing van subsidies regelen m.b.t. het 
Noord-Zuidthema 
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Artikel 2. Definities 

In deze statuten hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis. 

Term 1: Gentse Noord-Zuidvereniging:  

o heeft zijn zetel of secretariaat op het grondgebied van de Stad Gent 

o is opgericht door een privé-initiatief, zonder winstoogmerk 

o is een vereniging met rechtspersoonlijkheid of een feitelijke vereniging 

o kan aantonen dat bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking, internationale 
solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling 
hoofddoelstellingen van de vereniging zijn 

o onderschrijft de inhoudelijke principes van het 11.11.11 handvest 

Term 2: erkende Gentse Noord-Zuidvereniging:  

Dit is een Gentse Noord-Zuidvereniging die erkend is door de Stad Gent. De procedure voor 
aanvraag tot erkenning wordt toegelicht in het reglement erkenning van Gentse Noord-
Zuidverenigingen van de Stad Gent. 

Term 3: werkjaar: 
Een werkjaar van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking loopt van 1 januari tot 
31 december. 

Artikel 3. Samenstelling 

§ 1 De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking is samengesteld uit stemgerechtigde 
en niet-stemgerechtigde leden. 
 
§ 2 Stemgerechtigde leden zijn: 

a. Eén afgevaardigde (of zijn plaatsvervanger) per erkende noord-zuidvereniging. 
b. Natuurlijke personen die door de afgevaardigden zoals benoemd onder § 2 a. via 

stemming aangeduid zijn.  
Het aantal natuurlijke personen mag niet één vierde van het totaal aantal stemgerechtigde 
leden overschrijden.  
 
§ 3 Leden van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad kunnen 
geen stemgerechtigd lid zijn van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. 
 
§ 4 Niet-stemgerechtigde leden, met raadgevende stem zijn: 

a. de schepen bevoegd voor Noord-Zuidsamenwerking (of zijn plaatsvervanger) 
b. de medewerkers van Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, door het college van 

burgemeester en schepenen aangewezen om het secretariaat van de Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking waar te nemen 

c. deskundigen door de voorzitter uitgenodigd of toegelaten 
d. federaties die voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd onder artikel 4 § 4 

 
§ 5 Het mandaat van de leden geldt voor de periode van één jaar en kan hernieuwd worden. 

 
    § 6 Het mandaat van de leden wordt zonder vergoeding uitgeoefend. 
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§ 7 Ten hoogste twee derden van de leden van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking is van hetzelfde geslacht. 
 
§ 8 De Stedelijke Adviesraad bestaat uit minimum 5 leden. 

Artikel 4 Toetreding 

§ 1 Aan het einde van elk werkjaar worden de vertegenwoordigers van alle door het college 
van burgemeester en schepenen van de Stad Gent erkende noord-zuidverenigingen 
uitgenodigd tot toetreding als stemgerechtigd lid voor het daaropvolgende werkjaar. 
 
§ 2 Elke vereniging, natuurlijke persoon of federatie die lid wenst te worden van de Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking dient daartoe bij de start van het werkjaar een 
schriftelijke aanvraag in bij het Dagelijks Bestuur van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking. Dit kan per brief, gericht tot Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, 
Botermarkt 1, 9000 Gent of via noord.zuid@gent.be. 
 
§ 3 Om te kunnen toetreden tot de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking dienen 
verenigingen te voldoen aan volgende voorwaarden: 

a. een actieve werking op het grondgebied van Gent kunnen aantonen 
b. niet partijpolitiek actief zijn 
c. erkend zijn als noord-zuidvereniging door het college van burgemeester en schepenen 

van de stad Gent 
 
§ 4 Om te kunnen toetreden tot de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking dienen 
federaties te voldoen aan volgende voorwaarden: 

a. een actieve werking op het grondgebied van Gent kunnen aantonen 
b. niet partijpolitiek actief zijn 
c. kunnen aantonen dat hun doelstellingen o.a. ontwikkelingssamenwerking, internationale 
solidariteit, noord-zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling zijn 
d. via stemming aangeduid zijn door de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking 

 
§ 5 Om te kunnen toetreden tot de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking dienen 
natuurlijke personen te voldoen aan volgende voorwaarden: 

a. gedomicilieerd zijn in Gent 
b. een gemotiveerde schriftelijke aanvraag indienen, waaruit de interesse blijkt voor 

Noord-Zuidsamenwerking, Noord-Zuidsamenwerking of duurzame ontwikkeling 
c. geen rechtstreeks verkozen politiek mandaat uitoefenen 
d. via stemming aangeduid zijn door de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking 

 
§ 6 Elke vereniging of federatie die deel wenst uit te maken van de Stedelijke Adviesraad 
Noord-Zuidsamenwerking draagt bij het begin van elk werkjaar een lijst van personen voor 
die van hun vereniging of federatie een mandaat hebben gekregen om de organisatie in de 
Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking te kunnen vertegenwoordigen (één lid en 
één plaatsvervanger).  
 



Statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (pagina 4 van 7) 

 
 

4 

§ 7 Het secretariaat stelt jaarlijks een lijst op van verenigingen, natuurlijke personen en 
federaties die in de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking zetelen, met vermelding 
van de personen die als hun vertegenwoordiger of plaatsvervanger kunnen optreden.  
Deze lijst wordt jaarlijks voor akteneming aan het college van burgemeester en schepenen 
wordt voorgelegd.  
 
§ 8 Verenigingen, natuurlijke personen en federaties die hun lidmaatschap bij het begin van 
het werkjaar niet vernieuwen worden niet langer als lid beschouwd.  

Artikel 5 Engagement 
Door hun toetreding engageren alle leden van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking zich ertoe elk probleem breeddenkend en vanuit de beginselen zoals 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, te behandelen, 
elkaars argumenten in overweging te nemen en oplossingsgericht te denken. 

Artikel 6 Voorzitter van de vergadering  

§ 1 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, die toeziet op het democratisch verloop 
van de vergadering.  
Bij verhindering wordt deze vervangen door de ondervoorzitter.  
Indien ook deze verhinderd is, wordt de vergadering geleid door een vervanger die ter zitting 
door de aanwezige Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerkingsleden wordt aangeduid. 
 
§ 2 De voorzitter en ondervoorzitter worden tweejaarlijks verkozen. Ten behoeve van de 
continuïteit worden jaarlijks afwisselend een voorzitter en een ondervoorzitter herkozen. 
 
§ 3 De oproeping tot kandidaatstelling geschiedt op de laatste vergadering van het werkjaar. 
 
§ 4 De verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter gebeurt op de eerste vergadering van het 
werkjaar, als eerste agendapunt. 
 
Artikel 7 Werkgroepen en bijzondere bijeenkomsten 
§ 1 Ter voorbereiding van specifieke agendapunten, thema’s of adviezen, kan de Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking werkgroepen oprichten. De beslissing tot oprichting van 
werkgroepen bepaalt tevens de samenstelling, werkwijze, duur, opdrachten en bevoegdheden 
van de werkgroep. De voorzitter van de werkgroep is in elk geval lid van de Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. 
 
§ 2 Ter bevordering van de gedachtenvorming op vlak van Noord-Zuidsamenwerking en 
duurzame ontwikkeling, kan de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking ook andere 
werkzaamheden organiseren, zoals acties, vormingen,…   
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Artikel 8 Secretariaat 
Het secretariaat van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking berust bij Noord-
Zuidsamenwerking Stad Gent. 

 
Het secretariaat wordt belast met de administratieve ondersteuning van de Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking: 

- het maken en verzenden van de agenda aan de leden van de Stedelijke Adviesraad 
Noord-Zuidsamenwerking 

- de briefwisseling 
- het notuleren bij vergaderingen 
- het versturen van de verslagen en goedgekeurde adviezen aan de leden van het college 

van burgemeester en schepenen en aan de fractiesecretariaten. 
- het doorsturen van informatie aan de leden 

 
Artikel 9 Dagelijks bestuur 
Het Dagelijks Bestuur organiseert de werkzaamheden van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking. 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en het secretariaat. 
 
Artikel 10 Samenroepen 
§ 1 Het bijeenroepen van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking gebeurt ofwel door 
de voorzitter, ofwel door 25 % van de stemgerechtigde leden, ofwel in geval het college van 
burgemeester en schepenen een adviesvraag stelt. 

 
§ 2 De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking vergadert minstens vier maal per jaar. 
 
Artikel 11 Stemming  
§ 1 Slechts één vertegenwoordiger per vereniging of organisatie is stemgerechtigd. 
 
§ 2 Elke stemgerechtigde natuurlijke persoon heeft één stem. 
 
§ 3 Beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, 
wordt een beslissing genomen bij gewone meerderheid (de helft plus één). Op verzoek van één 
van de leden kan een minderheidsstandpunt in de notulen van de vergadering of het advies 
opgenomen worden. 
 
§ 4 De stemming gebeurt in beginsel bij handopheffing. Indien de stemming betrekking heeft op 
personen, gebeurt ze schriftelijk en geheim. 
 
§ 5 Indien de stemmen staken over een voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen. In dat geval 
worden de verschillende standpunten gelijkwaardig in het advies of verslag opgenomen onder 
vermelding van hen die het desbetreffende standpunt steunen.   
 



Statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (pagina 6 van 7) 

 
 

6 

Artikel 12 Advies 
§ 1 De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking brengt advies uit op vraag van het 
stadsbestuur of op eigen initiatief, over de aspecten zoals bepaald in artikel 1 (doel). 
 
§ 2 Indien het advies niet gegeven wordt binnen de dertig dagen na ontvangst van de aanvraag 
door de voorzitter van de adviesraad, mag aan de adviesverplichting voorbijgegaan worden.  
 
§ 3 De adviezen worden geschreven door het secretariaat en worden na de goedkeuring door de 
voorzitter overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen of aan de 
gemeenteraad. 
 
§ 4 Het college van burgemeester en schepenen, bij monde van de verantwoordelijke schepen, 
brengt de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking systematisch op de hoogte van het 
gevolg dat aan het advies werd gegeven.  
 
Artikel 13 Toegankelijkheid van de vergaderingen 
§ 1 De vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking  zijn niet 
openbaar, noch voor de pers, noch voor het publiek. 
 
§ 2 Een open vergadering kan op initiatief van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking georganiseerd worden. 
 
Artikel 14 Communicatie 
§ 1 De publieke woordvoering namens de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking  
wordt verzorgd door de voorzitter of ondervoorzitter en/of de door de Stedelijke Adviesraad 
Noord-Zuidsamenwerking aangeduide leden. 
§ 2 De adviezen en verslagen van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking zijn ter 
inzage van het publiek bij Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent en zijn beschikbaar op aanvraag 
via e-mail. 

Artikel 15 Agenda  

§ 1 De leden van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking kunnen vooraf 
agendapunten indienen bij het secretariaat. Deze dienen voor de vergadering schriftelijk en met 
een motivering overgemaakt te worden. De indiener wordt verzocht om een (schriftelijke) 
inleiding en eventuele argumentatie voor te bereiden.  
 
§ 2 Op voorstel van een lid kunnen bij het openen van de vergadering onderwerpen van 
dringende aard aan de agenda worden toegevoegd. De indiener wordt eveneens verzocht om 
een (schriftelijke) inleiding en eventuele argumentatie omtrent het agendapunt voor te 
bereiden. 
 
§ 3 De agenda, met inbegrip van de ingediende inleidingen, wordt minstens vijf werkdagen voor 
de vergadering toegestuurd aan de leden van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking.  
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Artikel 16 Aanwezigheden  
§ 1 Ieder lid tekent op de vergadering de aanwezigheidslijst.  
 
§ 2 In principe wordt slechts één lid per vereniging of federatie verwacht op de vergadering en 
kan slechts één lid per organisatie meestemmen.  
 
§ 3 Leden die verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, brengen het secretariaat hiervan op 
de hoogte.   

Artikel 17 Verslag  

Het verslag van de vergadering wordt opgemaakt door het secretariaat en na goedkeuring van 
de voorzitter (bij verhindering: door de ondervoorzitter) aan de leden van de Stedelijke 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking verstuurd.  
Er wordt naar gestreefd het verslag binnen de twee weken aan de leden van de vergadering te 
bezorgen. 
 
Artikel 18 Werkingskosten 
- De Stad voorziet in de toekenning van werkingsmiddelen om de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking in staat te stellen hun opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. 
- De werkingsmiddelen kunnen worden besteed aan één of meer van de volgende posten: 

-vergaderkosten (broodjes, drank, huur zalen, uitnodigingen…) 
-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de expertiserol (voorbeeld: vormingen), 
de klankbordfunctie en de representativiteit van de Stedelijke Adviesraad Noord-
Zuidsamenwerking  

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking kan geen acties uitvoeren die in 
concurrentie treden met de reguliere werking van de stedelijke diensten. 
De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking rapporteert jaarlijks aan het college van 
burgemeester en schepenen over hun werking en de besteding van hun werkingsmiddelen, op 
basis van een door de Stad aangereikte format.  


