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In openbare zitting vergaderd; 
  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
  

Gelet op de aangepaste statuten van de gemeentelijke middenstandsraad, zoals 
goedgekeurd op de algemene vergadering van de middenstandsraad in 
vergadering bijeen op 15 april 2013; 

  
Gehoord de toelichtingen van Stijn Wille, schepen; 

  
BESLUIT: 

  
Enig artikel.  De aangepaste statuten van de gemeentelijke middenstandsraad 
worden goedgekeurd als volgt: 

  
 
Artikel 1 – Algemene bepalingen 

 
1.1 Omschrijving 
De middenstandsraad Lede (MRL) is een door het gemeentebestuur erkende raad 
waarin de belangen worden behartigd voor lokale handelaars, ondernemers en 
vrije beroepers, die hun bedrijvigheid in hoofdzaak in Lede hebben. 
 
1.2 Advies 
De middenstandsraad kan bij monde van het dagelijks bestuur op eigen initiatief 
of op vraag van het gemeentebestuur advies geven aan het gemeentebestuur. 
Het gemeentebestuur is vrij om al dan niet gevolg te geven aan dit advies.  
 
1.3 Duur 
De middenstandsraad wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen 
tijde ontbonden worden. De ontbinding wordt uitgesproken bij aanwezigheid van 
2/3 van de leden en bij 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 
 
Artikel 2 – Doelstelling middenstandraad 

 
De MRL heeft volgende doelstellingen en taken: 
 
- het behartigen van alle activiteiten en problemen van de middenstand; 
- initiatieven uitlokken die de plaatselijke middenstand bevorderen en 

daartoe onafhankelijk acties en activiteiten organiseren; 
-  advies en informatie geven aan het gemeentebestuur over alle kwesties 

(zowel morele, sociale, economische, culturele, fiscale, juridische,…) en 
alle andere problemen die de plaatselijke economie en middenstand 
aanbelangen. 

  



 Wijzigingen 2013  STATUTEN MIDDENSTANDSRAAD 

 
 
Artikel 3 – Samenstelling middenstandsraad 

 
3.1 Principe 
 
3.1.1 De MRL wordt samengesteld als volgt: 

a) stemgerechtigde leden: handelaars, vrije beroepers en ondernemers die 
hun bedrijvigheid in hoofdzaak hebben in Lede 

 b) toegevoegde niet-stemgerechtigde leden: de schepen van middenstand 
en een personeelslid van de gemeente aangeduid door het college van 
burgemeester en schepenen belast met het maken van de verslaggeving 
 

3.1.2 Alle bovenvermelde leden vormen samen de algemene vergadering. De 
leden van de algemene vergadering kiezen, uit de daartoe ingediende 
kandidaturen, het dagelijks bestuur. 

 
3.1.3 Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: 
 a) maximaal tien verkozen stemgerechtigde leden 
 b) toegevoegde niet-stemgerechtigde leden: de schepen van middenstand 

en een personeelslid van de gemeente aangeduid door het college van 
burgemeester en schepenen belast met het maken van de verslaggeving. 

 
3.1.4 Vrijwillig ontslag uit het bestuur dient schriftelijk te worden meegedeeld 

aan de voorzitter van de middenstandsraad en aan het personeelslid van 
de gemeente.  

 
3.2 Samenstelling van de algemene vergadering 

  
3.2.1  Personen die wensen toe te treden tot de MRL kunnen een schriftelijke 

aanvraag richten tot de voorzitter p/a Markt 1, 9340 LEDE.  
 
3.2.2  In de kandidatuurstelling dienen minimaal volgende gegevens kenbaar 

gemaakt te worden: 
- naam bedrijf / zaakvoerder 
- adres hoofdzetel bedrijf 
- omschrijving van de activiteit 
- contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, gsm-nummer, …) 

 
3.2.3  Die kandidatuurstelling wordt op de eerstvolgende vergadering van het 

bestuur voorgedragen en de beslissing wordt getroffen. 
Een kandidatuurstelling betekent impliciet een akkoordverklaring met de 
statuten van de MRL. 

 
3.2.4  Lid worden gebeurt automatisch na deelname aan een activiteit 

georganiseerd door de MRL en mits bekendmaking van de gegevens 
opgesomd in artikel 3.2.2 
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3.3 Samenstelling van het dagelijks bestuur 
 
3.3.1   In de loop van het tweede kwartaal volgend op de 

gemeenteraadsverkiezingen, kiezen de leden van de algemene 
vergadering uit de ingediende kandidaturen het dagelijks bestuur voor een 
periode van zes jaar. Alle bestuursleden zijn op dat ogenblik 
ontslagnemend doch herkiesbaar. 

 
3.3.2  Het dagelijks bestuur wordt samengesteld voor zes jaar. De 

stemgerechtigde leden worden gekozen met vertegenwoordiging van de 
verschillende deelgemeenten, verdeeld als volgt: 
- 5 personen uit Lede,  
- 2 personen uit Oordegem, 
- 1 persoon uit Wanzele, 
- 1 persoon uit Smetlede, 
- 1 persoon uit Impe of Papegem. 
 
Het gaat hier over personen die hun bedrijvigheid in hoofdzaak in de 
bepaalde deelgemeenten hebben. Zij mogen geen plaatselijk politiek 
mandaat bekleden. 
Het dagelijks bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een 
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Na samenstelling van het dagelijks bestuur op de algemene vergadering 
kan dit bestuur worden aangevuld met andere middenstanders ongeacht 
uit welke deelgemeente deze kandidaten komen, zonder dat het maximaal 
aantal leden van 10 mag overschreden worden.  
Het dagelijks bestuur beslist dan zelf over toetreding van deze kandidaten.  
 

3.3.3  Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur dient er op gelet te worden 
dat de bepalingen van artikel 200 van het gemeentedecreet worden 
nageleefd, waarbij er wordt gesteld dat in de gemeentelijke adviesraden of 
overlegstructuren ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde 
geslacht mogen zijn. Indien dit niet het geval is, kan geen rechtsgeldig 
advies gegeven worden. 

 
3.3.4  De schepen en het personeelslid van de gemeente zijn als waarnemers 

aanwezig op de vergadering van het bestuur en hebben geen stemrecht.  
 
Artikel 4 – Werking middenstandsraad 

 

4.1 Werking van de algemene vergadering 
 

4.1.1  De algemene vergadering wordt zo vaak als noodzakelijk bijeengeroepen 
om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, evenwel met een 
minimum van één vergadering per jaar, waartoe de uitnodiging minstens 
acht dagen op voorhand zal worden toegestuurd met vermelding van de 
agenda. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

 
4.1.2 Onderhavige statuten en latere wijzigingen of aanvullingen ervan moeten, 

na goedkeuring door de algemene vergadering, voorgelegd worden aan 
het college van burgemeester en schepenen en nadien bekrachtigd worden 
door de gemeenteraad. 
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4.1.3 De middenstandsraad is vrij om een huishoudelijk reglement op te stellen 

met betrekking tot de werking van de algemene vergadering en het 
dagelijks bestuur. De inhoud ervan en eventuele latere wijzigingen of 
aanvullingen, worden goedgekeurd door de algemene vergadering, zonder 
tussenkomst van het schepencollege of de gemeenteraad.   

 

4.2 Werking van het dagelijks bestuur 
 

4.2.1  Zowel de schepen van middenstand als ieder lid van de middenstandsraad 
hebben initiatiefrecht. Als een lid een punt op de agenda wenst te 
plaatsen, moet hij of zij dit ten minste vijf dagen vóór de vergadering 
meedelen aan de voorzitter van de middenstandsraad én aan het 
personeelslid van de gemeente belast met het secretariaat. 

 
4.2.2 Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen is de stem van het lid dat de vergadering voorzit 
doorslaggevend. 

 
4.2.3 Het verslag van elke vergadering wordt toegestuurd aan de leden en aan 

het gemeentebestuur. 
 
4.2.4 Over de wijziging van statuten kan alleen geldig beraadslaagd worden, als 

het voorwerp daarvan uitdrukkelijk is vermeld op de agenda en de helft 
van de leden aanwezig is.  
Indien een eerste vergadering niet in aantal is dan kan een tweede 
vergadering worden belegd die ongeacht het aantal aanwezigen, geldig 
beraadslaagt, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het gaat om een 
tweede oproeping ter wijziging van de statuten. Elke wijziging van de 
statuten wordt dan aanvaard bij gewone meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

 


