Statuten landbouwraad Steenokkerzeel
Artikel 1. Benaming
De raad voor landbouw, tuinbouw en bosbouw draagt als naam “LANDBOUWRAAD
STEENOKKERZEEL”. Het is een door de gemeenteraad erkende raad, die onafhankelijk van
andere organisaties advies uitbrengt en waarvan de statuten en de wijzigingen door de
gemeenteraad zijn goedgekeurd.
Artikel 2. Zetel
De LANDBOUWRAAD STEENOKKERZEEL heeft haar zetel in het gemeentehuis,
Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel.
Artikel 3. Doel en bevoegdheden
Doel
1. De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische
waarden en de waterhuishouding in Steenokkerzeel
2. Het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de land- , tuin- en bosbouw.
3. Het bundelen en coördineren van de belangen van de land-, tuin- en bosbouwers
4. Het uitbrengen van advies op verzoek van het gemeentebestuur aangaande problemen die
de land- en tuinbouwers aanbelangen. Alle beslissingen en adviezen van de landbouwraad
worden gefundeerd vanuit agrarisch-analytisch standpunt, waarbij het maatschappelijk
aspect niet uit het oog mag verloren worden.
5. Het College van Burgemeester en Schepenen dient de landbouwraad te informeren over
het gevolg dat aan ieder advies wordt gegeven en dit met een motivatie indien het advies
van de landbouwraad niet wordt gevolgd.
6. Het verlenen van advies aan de gemeentelijke milieuadviesraad, de GECORO;
7. Ten allen tijde gesprekspartner zijn met de bevoegde overheden;
8. Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle land- en tuinbouwers door
ondermeer :
voorlichting, beleidsvoorstellen, acties enz.
9. Samenwerking met andere landbouwadviesraden of algemene werkingsgroepen, voor het
bevorderen
van de landbouwbelangen op regionaal vlak is toegelaten.
10. Het afvaardigen van vertegenwoordigers in andere erkende gemeentelijke adviesraden.
Bevoegdheden
11. De landbouwadviesraad behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op
gemeentelijk vlak,
in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het
gemeentebestuur
12. De raad onderzoekt, informeert, adviseert of rapporteert over land- , tuin- en
bosbouwaangelegenheden.

Artikel 4. Samenstelling
De landbouwraad is samengesteld uit een “Algemene Vergadering” en een “Dagelijks
Bestuur”.
Artikel 4.1 De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van de landbouwadviesraad dient voldoende representatief te zijn
voor landbouw: akkerbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en de drie verschillende
deelgemeenten van Steenokkerzeel (Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel) dienen in de mate
van het mogelijke voldoende afgevaardigden te hebben.
Tot de Algemene Vergadering van de Landbouwadviesraad worden toegelaten :
 alle land-, tuin- en bosbouwers in hoofdberoep en bijberoep die als zelfstandige regelmatig
deelnemen aan de landbouwtelling
 alle personen die beroepshalve of via een syndicale landbouwberoepsorganisatie
rechtstreeks bij de land-, tuin- en bosbouw betrokken zijn
 alle gewezen land-, tuin- en bosbouwers

Iedereen die voldoet aan de hoger genoemde voorwaarden en ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de gemeente Steenokkerzeel, die geen politiek mandaat vervult,
noch belast is met een overheidsfunctie waarin toezicht op de landbouwaangelegenheden
wordt uitgeoefend, zetelt in de Algemene Vergadering van de landbouwadviesraad als
stemgerechtigd lid.




Niet stemgerechtigde leden zijn :
de schepen van landbouw of zijn afgevaardigde
de gemeentelijke milieu-of landbouwambtenaar
de afgevaardigden van alle andere gemeentelijke adviesraden die om toetreding verzoeken.

Artikel 4.2 Het Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gekozen in de schoot van de Algemene Vergadering en kan
eventueel aangevuld worden met niet-stemgerechtigde leden. Politieke mandatarissen zijn
uitgesloten van een functie in het dagelijks bestuur, uitgezonderd de schepen van landbouw of
zijn afgevaardigde.
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit :
 stemgerechtigde leden : Eén voorzitter en minimum vier kernleden.
De Algemene Vergadering van de Landbouwraad benoemt bij gewone meerderheid van
stemmen deze bestuursleden.
 niet-stemgerechtigde leden : de schepen van landbouw of zijn afgevaardigde, de
gemeentelijke milieu -of landbouwambtenaar, …

Artikel 5 Werking
Artikel 5.1 : - De Algemene Vergadering
§ 1 . De algemene vergadering komt éénmaal per jaar samen maar kan te allen tijde door het
dagelijks bestuur of door 1/3 van de leden van de algemene vergadering samengeroepen
worden.
§ 2. Het dagelijks bestuur stelt de agenda op en roept de algemene vergadering van de
landbouwraad samen.
§ 3. Alle leden worden schriftelijk uitgenodigd minstens 10 dagen op voorhand. Elk lid van
de algemene vergadering kan agendapunten inbrengen, mits deze 7 dagen voor de dag van de
vergadering schriftelijk aan de voorzitter te bezorgen.
§4. Het verslag van de algemene vergadering wordt naar alle leden en naar het
gemeentebestuur verzonden
Artikel 5.2 : - Het Dagelijks Bestuur
§ 1. Het dagelijks bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen op initiatief van de
voorzitter, en in voorkomend geval op vraag van het gemeentebestuur.
§ 2. De voorzitter stelt de agenda op en roept het dagelijks bestuur van de landbouwraad
samen.
§ 3. Alle leden worden schriftelijk uitgenodigd ministens 10 dagen op voorhand. Elk lid van
het dagelijks bestuur kan agendapunten inbrengen, mits deze 7 dagen voor de dag van de
vergadering schriftelijk aan de voorzitter te bezorgen.
§ 4. Het verslag van het dagelijks bestuur wordt naar alle leden en naar het gemeentebestuur
verzonden.
Artikel 6 :
Het gemeentebestuur stelt een lokaal ter beschikking voor de algemene vergadering van de
landbouwraad en van het dagelijks bestuur en er wordt administratieve ondersteuning verleend.
Artikel 7 : - Wijziging van de statuten
Het wijzigen van de statuten is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering en kan slecht
bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden worden doorgevoerd.
Na wijziging dienen de statuten door de gemeenteraad te worden bekrachtigd.
Artikel 8 : - Ontbinding
De Gemeentelijke Landbouwraad kan alleen worden ontbonden door de gemeenteraad en op
vraag van 4/5 van de leden van de landbouwraad.

