STATUTEN WERELDRAAD
Naam
Artikel 1
De Wereldraad is een adviesraad van de stad Waregem voor ontwikkelingssamenwerking en
Noord-Zuidbeleid.
Doelstellingen
Artikel 2
De Wereldraad is de koepel van alle mensen en organisaties die in Waregem actief zijn rond
het Noord-Zuidgebeuren. Deze opdracht vertaalt zich in volgende deelaspecten:
1. De Wereldraad ondersteunt en informeert lidorganisaties en individuen die NoordZuidinitiativen organiseren en informeert de inwoners van Waregem over NoordZuidthema’s en het Noord-Zuidgebeuren in de regio.
2. De Wereldraad stimuleert samenwerkingsverbanden tussen organisaties en neemt
initiatief rond die acties die alle lidorganisaties overkoepelen.
3. De Wereldraad werkt mee aan de jaarlijkse 11.11.11-campagne in Waregem.
4. De Wereldraad adviseert de stad Waregem over diverse aspecten van het NoordZuidbeleid en de uitvoering daarvan.
5. De Wereldraad adviseert de stad Waregem over de begroting en de besteding van
het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
6. De Wereldraad adviseert de stad Waregem over het beleid en de acties die
genomen worden in het kader van de stedenband met het district Ngarama in
Rwanda.
Deze doelstellingen worden via een geïntegreerde aanpak nagestreefd. Aangrenzende
thema’s (zoals vrede, duurzame ontwikkeling, integratie,…) en doelgroepen (zoals senioren,
jeugd,…) kunnen worden betrokken in de activiteiten van de Wereldraad.
Werkstructuur
Artikel 3
Algemene vergadering
- Samenstelling
De Algemene Vergadering is een open vergadering, die samengesteld is uit:
o Stemgerechtigde leden aanvaard door de algemene vergadering
 Afgevaardigden van verschillende Waregemse organisaties
 Individuele belangstellenden
Op voorwaarde dat het stemgerechtigd lid op één van de vorige drie
vergaderingen van de Wereldraad aanwezig is geweest.
o Waarnemende leden
 De schepen van ontwikkelingssamenwerking
 Een afvaardiging van de dienst ontwikkelingssamenwerking
 Personen die een politiek mandaat bekleden
 Experts op vraag van de Algemene Vergadering of Dagelijks Bestuur
- Werking Algemene Vergadering
o Bij het nemen van beslissingen binnen de Algemene Vergadering zal men
steeds streven naar een zo groot mogelijke consensus. Komt men tot geen
consensus, dan zullen de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen
worden door de meerderheid van stemmen van de aanwezige

stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen, telt de stem van de
voorzitter.
o De Algemene Vergadering vergadert minstens 5 keer per jaar.
De voorzitter en het Dagelijks Bestuur
- Onder de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering wordt een voorzitter
gekozen voor drie jaar met de mogelijkheid tot herverkiesbaarheid met een
maximumduur van twee legislaturen. De voorzitter wordt verkozen met
meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.
- Gelijklopend met de verkiezing van de voorzitter kan de Algemene Vergadering een
dagelijks bestuur verkiezen.
- Indien de Algemene Vergadering een dagelijks bestuur kiest, dan heeft die als
opdracht:
o De agenda van de vergadering van de raad op te stellen
o De vergadering van de raad bijéén te roepen
o Een getrouwe verslaggeving van de raad te waarborgen
o Toezicht te houden op de uitvoering van de beslissingen van de raad. De
voorzitter, secretaris en penningmeester maken dan deel uit van het Dagelijks
Bestuur. Het dagelijks bestuur telt maximum 4 vertegenwoordigers.
- Werkgroepen
o De Algemene Vergadering kan thematische werkgroepen opstellen waar ook
niet-leden van de Wereldraad toegelaten kunnen worden.
o Elke werkgroep brengt regelmatig verslag uit op de Algemene Vergadering.
Ondersteuning van de stad
Artikel 4
De Wereldraad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief,
administratief, logistiek en financieel vlak.
De dienst ontwikkelingssamenwerking zorgt voor het secretariaat van de Wereldraad. Ze
houdt tevens alle documenten van de Wereldraad bij.
Het contactadres van de Wereldraad is: Dienst ontwikkelingssamenwerking, Wereldraad,
Gemeenteplein 6, 8790 Waregem, email: ontwikkelingssamenwerking@waregem.be.
Middelen
Artikel 5
De Wereldraad van stad Waregem legt verantwoording af van de verkregen
werkingsmiddelen.
Wijziging statuten
Artikel 6
De statuten kunnen gewijzigd worden op voorstel van de Wereldraad en mits uitdrukkelijke
vermelding op de agenda. Zij moeten goedgekeurd worden met meerderheid van stemmen
van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen, telt de stem van de
voorzitter.
Artikel 7
De statuten werden op de datum van 14/03/2005 goedgekeurd door de Wereldraad en op
de datum van 12/04/2005 door de Gemeenteraad van stad Waregem.

