
Nieuwe statuten sinds 21 oktober 2004 
VORM  
Artikel I.     De dorpsraad is een Feitelijke Vereniging. De dorpsraad is een overkoepelend 
overleg- en samenwerkingsorgaan van alle Vlaamse, sociale en culturele verenigingen van 
het dorp, natuurlijke personen en instellingen. De dorpsraad is pluralistisch en een a-politiek 
orgaan. 

Artikel II.     Voertaal is Nederlands. 

DOELSTELLING 
Artikel III.   De doelstellingen van de dorpsraad zijn o.a. 

-    Het verenigingsleven te stimuleren, te coördineren en eventueel verder uit te bouwen 

-    De belangstelling voor de dorpsproblematiek op de diverse terreinen (socio-cultureel, 
sport, toerisme, verkeer, onderwijs,…) te doen groeien bij de bevolking door middel 
van informatieverstrekking, publicaties, debatten, manifestaties… 

-    De onderlinge verstandhouding en de wil tot samenwerking te bevorderen, in een 
geest van wederzijdse achting en verdraagzaamheid. 

-     Contacten te leggen met de verschillende raden, verenigingen in het dorp en met 
de andere dorpskernen in Overijse 

-     Te ijveren voor een Vlaams, groen en gastvrij dorp. 

-    Alle activiteiten te verrichten die het gemeenschapsleven in het dorp ten goede 
komen 

-     Een schakel te vormen tussen de dorpsgemeenschap en de gemeentelijke overheid 
en deze laatste te adviseren   over de problematiek eigen aan het dorp. 

LIDMAATSCHAP 
Artikel IV.   De leden van de Vlaamse, sociale en culturele verenigingen die erkend zijn door 
de gemeentelijke raden kunnen lid zijn. Zij kunnen maximaal 2 afgevaardigden sturen. Deze 
hebben beiden stemrecht. 

Artikel V     De voorzitter van de programmeringscommissie en de centrumverantwoordelijke 
van het gemeenschapscentrum De Bosuil zijn ambtshalve lid van de Dorpsraad. De Bosuil 
beschikt over één stem binnen de Algemene Vergadering 

Artikel VI.   De onderwijsinstellingen van het dorp kunnen zich laten afvaardigen door 
maximaal 2 personen met elk een stem in de dorpsraad. 

Artikel VII.   Iedere natuurlijke persoon die interesse heeft kan lid zijn van de dorpsraad en 
heeft 1 stem maar dit onder de beperking van artikel IX. 

Artikel VIII.   Alle leden van het college van burgemeester en schepenen en/of een 
afgevaardigd raadslid kunnen de Algemene Vergadering bijwonen als waarnemer. Zij 
hebben geen stemrecht. 



Artikel IX.   De parochieraad kan met maximaal 2 afgevaardigden deelnemen aan de 
Algemene Vergadering. Zij hebben geen stemrecht. 

Artikel X.   Natuurlijke personen, inwoner van Overijse, die op doelmatige wijze kunnen 
bijdragen tot de bloei en de ontwikkeling van de dorpsraad, kunnen door de dorpsraad 
worden gecoöpteerd en dit op basis van een gemotiveerd advies. Deze coöptatie is geldig 
voor de duur van 3 jaar en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Verlenging 
van deze coöptatie is mogelijk voor de duur van 3 jaar. Het maximum aantal gecoöpteerde 
leden bedraagt 1/5 van het totaal aantal leden van de Algemene Vergadering. 

De werving van natuurlijke personen dient te gebeuren via bekendmaking in de lokale pers. 

Artikel XI.   Teneinde de werkbaarheid van de dorpsraad te verhogen wordt voorgesteld om 
het totaal aantal leden te beperken tot maximaal 27. Dit kan eventueel tot gevolg hebben 
dat de afvaardiging van een aantal verenigingen beperkt wordt tot 1 persoon. 

Artikel XII.    Maximum 2/3 van het aantal leden mag tot hetzelfde geslacht behoren. 

Artikel XIII.   Iedere vereniging, instelling of natuurlijke persoon kan een schriftelijke aanvraag 
tot lidmaatschap indienen bij de voorzitter van de Dorpsraad. Bij deze aanvraag dient de 
vereniging aan te tonen dat zij erkend zijn. De vereniging, instelling of natuurlijke personen 
moeten verklaren dat zij wensen mee te werken aan de realisatie van de hoger vermelde 
doelstelling. De Algemene Vergadering kan door middel van ¾ meerderheid beslissen over 
het lidmaatschap op voorwaarde dat minstens ½ van het aantal leden van de Algemene 
Vergadering aanwezig is. Indien bij een tweede oproep ook aan deze laatste voorwaarde 
niet voldaan is kan er toch geldig gestemd worden bij ¾ meerderheid van de aanwezigen. 
Omtrent het nieuwe lidmaatschap moet een gemotiveerd advies opgemaakt worden. 

Artikel XIV.   Aan het lidmaatschap komt een eind door : 

(a)   Het vrijwillig ontslag van de vereniging, instelling of natuurlijke persoon bij het eenvoudig 
schrijven aan de dorpsraad 

(b)      Het aanvaarden van een politiek mandaat in de gemeenteraad van Overijse door de 
natuurlijke gecoöpteerd persoon of door de afgevaardigde van de vereniging. 

(c)      3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden van de vereniging, instelling of 
natuurlijke persoon in de Algemene Vergadering of in het Dagelijks Bestuur. De instelling, 
vereniging of natuurlijke persoon zal uitgenodigd worden door het Dagelijks Bestuur teneinde 
zijn/haar afwezigheid te motiveren. Bij gebrek aan motivatie voor de afwezigheid zal de 
Algemene Vergadering bij ¾ meerderheid het einde van het lidmaatschap kunnen stemmen 
op voorwaarde dat ½ van het aantal leden van de Algemene Vergadering aanwezig is. 
Indien bij een 2-de oproep ook aan deze voorwaarde niet voldaan is kan er steeds geldig 
gestemd worden bij ¾ meerderheid van de aanwezigen. 

(d)      Wegens overlijden van de natuurlijke persoon of het ontbinden van de vereniging of 
instelling 

(e)      Wegens niet herverkiezing van de gecoöpteerde leden. 

Artikel XV.   Uitsluiting door de Algemene Vergadering via ¾ meerderheid is ook mogelijk 
indien de vereniging, instelling of natuurlijke persoon handelt in tegenstrijd met de hoger 
vermelde doelstelling op voorwaarde dat ½ van het aantal leden van de Algemene 
Vergadering aanwezig is. Indien bij een 2-de oproep ook aan deze voorwaarde niet voldaan 
is kan er steeds geldig gestemd worden bij ¾ meerderheid van de aanwezigen. Het Dagelijks 



Beheer zal het lid uitnodigen om een gesprek te voeren omtrent zijn handelingen. Het 
Dagelijks Bestuur brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering. 

BESTUURSORGANEN 
Artikel XVI.   De bestuursorganen van de Dorpsraad bestaan uit de Algemene Vergadering 
en het Dagelijks Bestuur. 

Artikel XVII.   De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de dorpsraad. 

Artikel XVIII.    De Algemene Vergadering komt minstens 3 maal per jaar samen. De leden 
worden schriftelijk uitgenodigd door de Voorzitter en de Secretaris. Hierin worden de datum, 
uur en locatie en agenda van de Algemene Vergadering vermeld. Minstens 7 vrije dagen 
(conform de gemeentewet) op voorhand wordt de uitnodiging verstuurd. Telkens wanneer 
noodzakelijk zal de Algemene Vergadering samengeroepen worden. In elk geval zal de 
Algemene Vergadering bijeenkomen, indien ten minste 1/3 van de leden hierom schriftelijk 
verzoekt. 

Artikel XIX.   De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de dorpsraad. Zij keurt de 
begroting, jaarrekening, activiteitenplan en jaarverslag goed. De Algemene Vergadering 
aanvaardt nieuwe leden of beslist over de uitsluiting van leden. De Algemene Vergadering 
beslist bij ¾ meerderheid van de aanwezige leden over de ontbinding van de vereniging of 
over wijziging van de statuten op voorwaarde dat ½ van het aantal leden van de Algemene 
Vergadering aanwezig is. Indien bij een 2-de oproep ook aan deze voorwaarde niet voldaan 
is kan er steeds geldig gestemd worden bij ¾ meerderheid van de aanwezigen. De 
Algemene Vergadering duidt de leden van het Dagelijks Bestuur aan en beslist desgevallend 
over hun vervanging. De Algemene Vergadering kan in haar schoot Werkgroepen oprichten 
met het oog op de behartiging van één van haar doelstellingen. Wijzigingen van de statuten 
dienen voorgelegd te worden aan college van burgemeester en schepenen. 

Artikel XX.   Indien rechtmatig bijeengeroepen kan de Algemene Vergadering ten aller tijden 
geldig beslissen. De Algemene Vergadering streeft naar consensus, maar kan, behalve in de 
gevallen in onderhavige statuten waarin anders is bepaald, bij gewone meerderheid 
beslissen. Bij wijziging van de statuten, ontbinding van de dorpsraad of nieuw lidmaatschap 
en bij uitsluiting van de leden dienen ¾ van de aanwezige leden hun goedkeuring te 
verlenen op voorwaarde dat ½ van het aantal leden van de Algemene Vergadering 
aanwezig zijn. Indien bij een 2-de oproep ook aan deze voorwaarde niet voldaan is kan er 
geldig gestemd worden bij ¾ meerderheid van de aanwezigen. Stemmingen over personen 
zijn steeds geheim. Bij staking van stemmen volgt een tweede ronde; indien dan nog staking 
van stemmen optreedt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel XXI.   De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zijn openbaar. Niet-leden, 
inwoners mogen de vergadering bijwonen. Zij hebben evenwel geen spreekrecht, tenzij zij als 
deskundige door de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd. De inwoners kunnen schriftelijk 
een punt op de agenda laten plaatsen. Deze aanvraag moet ten laatste 12 vrije dagen op 
voorhand naar de voorzitter worden verstuurd. 

Artikel XXII.   De Algemene Vergadering organiseert minstens 1 maal per jaar een 
vergadering waarop alle inwoners van het dorp uitgenodigd worden. 

Artikel XXIII.   Het Dagelijks Bestuur wordt aangeduid door de Algemene Vergadering. Het 
aantal bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Minimaal zijn Voorzitter, 
Ondervoorzitter, Secretaris-penningmeester en 2 leden van de Algemene Vergadering 
vereist. 



Artikel XXIV.   Het mandaat van de leden van het Dagelijks Bestuur geldt voor maximum 6 
jaar, maar is vernieuwbaar en eindigt voor de eerste maal 31/12/2005. 

Artikel XXV.   Aan het mandaat van de leden van het Dagelijks Bestuur komt een eind door 

(a)      vrijwillig schriftelijk ingediend ontslag door de bestuurder bij de Voorzitter 

(b)      verlies van lidmaatschap van de vereniging of van het gecoöpteerd lid van de dorpsraad 

(c)      uitsluiting van de vereniging of van het gecoöpteerd lid door de Algemene Vergadering 

(d)      herroeping van het mandaat van de bestuurder door de vereniging dat hij/zij 
vertegenwoordigt 

(e)      overlijden van de bestuurder. 

Artikel XXVI.   Bij ontslag van een lid van het Dagelijks Bestuur kan de Algemene Vergadering 
een opvolger aanduiden, die het mandaat van het weggevallen lid voleindigt. 

Artikel XXVII.   Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de 
beslissingen van de Algemene Vergadering. Het beheert de bezittingen van de dorpsraad, 
en kan alle daden stellen, nodig voor de goede werking van de dorpsraad, voor zover deze 
daden niet expliciet tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren. 

Artikel XXVIII.   Het Dagelijks Bestuur komt samen volgens de noodwendigheden, en telkens 
wanneer tenminste 3 leden van het Dagelijks Bestuur hierom schriftelijk verzoeken. De leden 
van het Dagelijks Bestuur worden uitgenodigd door de Voorzitter en de Secretaris-
penningmeester per gewone post. De brief bevat plaats, datum, uur en agenda van de 
bijeenkomst, en wordt tenminste 7 vrije dagen (conform de gemeentewet) vooraf aan de 
leden verstuurd. 

Artikel XXIX.   Indien rechtmatig bijeengeroepen, kan het Dagelijks Bestuur altijd rechtmatig 
beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Het Dagelijks Bestuur streeft naar consensus, 
maar kan bij gewone meerderheid beslissen. Stemmingen over personen zijn steeds geheim. 
Bij staking van stemmen volgt een 2-de stemronde. Indien dan nog staking van stemmen 
optreedt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel XXX.   Voor een goede werking kan het Dagelijks Bestuur op zijn vergadering derden 
uitnodigen welke over een bijzondere kennis over het besproken onderwerp beschikken. 
Deze deskundigen hebben geen stemrecht. 

VOORZITTER, ONDERVOORZITTER EN SECRETARIS 
Artikel XXXI.   Het Dagelijks Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter en 
secretaris-penningmeester. Voor zover dit de werking van de dorpsraad vereenvoudigt en 
mits controle van het Dagelijks Bestuur, kan het Dagelijks Bestuur welbepaalde, duidelijke 
omschreven bevoegdheden aan hen delegeren. 

Artikel XXXII.   De voorzitter leidt de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het 
Dagelijks Bestuur. Samen met de secretaris-penningmeester bereidt hij de bijeenkomsten van 
het Dagelijks Bestuur voor en zorgt hij voor de uitvoering. Zij ondertekenen samen de 
uitnodigingsbrief. De voorzitter is de woordvoerder van de dorpsraad. 



Artikel XXXIII.   De ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens zijn afwezigheid. Op dat 
moment bekleedt hij alle bevoegdheden van de voorzitter. 

Artikel XXXIV.   De secretaris-penningmeester ondertekent samen met de voorzitter de 
uitnodiging van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. 
Hij beheert de financiën van de dorpsraad. Hij volgt de briefwisseling op, en maakt een 
schriftelijk verslag van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur en de Algemene 
Vergadering. Tot de goedkeuring van dit verslag is hij persoonlijk verantwoordelijk voor de 
inhoud van dit verslag. De verslagen van de bijeenkomsten van Dagelijks Bestuur en 
Algemene Vergadering worden aan alle leden van de dorpsraad verstuurd. 

FINANCIEN 
Artikel XXXV.   De gelden en de bankrekening van de dorpsraad worden door de secretaris-
penningmeester beheerd. 

Artikel XXXVI.   Financiële verrichtingen vergen de handtekening van de penningmeester, en 
een ander lid van het Dagelijks Bestuur, behoudens anders bepaald door de Algemene 
Vergadering. Dit tweede lid wordt door het Dagelijks Bestuur aangeduid. De rekeningen en 
de kastoestand wordt bij iedere bijeenkomst van de Algemene Vergadering en het Dagelijks 
Bestuur ter inzage gelegd. 

Artikel XXXVII.   De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het 
vermogen van de dorpsraad, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten 
en kunnen geen opbrengsten halen uit de dorpsraad waardoor zij zich eventueel verrijken. Bij 
uittreding of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte 
bijdragen of gedane inbrengen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel XXXVIIl.    Onderhavige statuten kunnen verder uitgewerkt worden in een huishoudelijk 
reglement. Dit huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het Dagelijks Bestuur en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de dorpsraad. Iedere 
aanpassing van het huishoudelijk reglement gebeurt op voorstel van het Dagelijks Bestuur 
door de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van, de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 

ONTBINDING 

Artikel XXXIX.   Bij ontbinding worden de activa van de dorpsraad na betaling van alle 
schulden overgedragen aan de organisatie of instelling van het dorp, waarbinnen de 
dorpsraad gevestigd is,die de doelstellingen van de dorpsraad het dichtst benadert. De 
beslissing tot affectatie van het vereffeningsaldo wordt door de Algemene Vergadering 
genomen overeenkomstig de meerderheden vereist om tot een ontbinding te komen. 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel XL.             Ten titel van overgangsmaatregel, kunnen verenigingen welke niet voldoen 
aan de criteria van artikel IV van onderhavige statuten deelnemen op voorwaarde dat een 
aanvraag tot erkenning door de gemeentelijke adviesraden is ingediend. 

RELATIE DORPSRAAD –GEMEENTEBESTUUR 



Artikel XLI.    Om de dorpsraad in gelegenheid te stellen hun taak als overlegorgaan naar 
behoren te vervullen zal het college van burgemeester en schepenen de volgende 
verplichtingen nakomen : 

(a)      het college van burgemeester en schepenen kan de dorpsraad bij alle beslissingen zelf 
om advies vragen en dit volgens de afspraken hieronder verder uitgewerkt 

(b)      het college van burgemeester en schepenen zal de dorpsraad tijdig op de hoogte 
brengen van alle belangrijke beleidsvoornemens die verband houden met het betrokken 
dorp 

(c)      zowel bij de opmaak van de adviezen op vraag van het college van burgemeester en 
schepenen als bij adviezen op eigen initiatief van de dorpsraad kan deze raad over alle 
mogelijke informatie beschikken. 

(d)      hiertoe brengt het college van burgemeester en schepenen de dorpsraad tevens op 
de hoogte van alle beperkingen (randvoorwaarden) waar ze bij de opmaak van het advies 
rekening moeten mee houden (hoeveel geld er op de begroting voorzien is, wie voor wat 
bevoegd is, hoeveel tijd men heeft…) 

Artikel XLII.     Telkens een advies wordt bezorgd verbindt het college van burgemeester en 
schepenen er zich toe : 

(a)  om te antwoorden tegen uiterlijk de volgende vergadering van de dorpsraad. 

(b)  wanneer een definitief antwoord op zo’n termijn niet mogelijk is, dan dient het college van 
burgemeester en schepenen duidelijk aan te geven wat er verder met het advies zal 
gebeuren (welke weg het nu verder volgt) en tegen welke datum uiteindelijk een definitief 
antwoord kan verwacht worden. 

(c) om bij een positief antwoord aan te geven hoe en in welke mate het advies werd verrekend 
in de verdere besluitvorming 

(d)  om te motiveren bij negatief antwoord 

om het volledig advies van de dorpsraad te voegen bij het bundel (dossier) dat aan het 
college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad wordt voorgelegd om 
een beslissing te nemen. 

Artikel XLIII.   Daarnaast verbindt de dorpsraad er zich toe om 

(a)   het college van burgemeester en schepenen van bij de eerste fase van de opmaak van 
een advies in te lichten teneinde het college van burgemeester en schepenen de 
gelegenheid te geven de nodige informatie te bezorgen 

(b)   geregeld het college van burgemeester en schepenen te informeren over zijn werking. 
De verslagen van de Algemene Vergadering, Dagelijks Bestuur en eventuele werkgroepen 
worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen via de dienst 
Cultuur en Welzijn. 

(c)   bij de opmaak van een advies zoveel mogelijk de belangstellende, zeker de direct 
betrokkenen, te informeren en te horen, en dit ook van bij de eerste fase van de opmaak 
van bedoeld advies 



(d)   het college van burgemeester en schepenen te informeren over alle overwegingen die 
tot het advies hebben geleid, alsook hoe het advies tot stand gekomen is. Er zal zoveel 
mogelijk worden gestreefd naar een unaniem advies. Indien dit niet gaat zal de dorpsraad 
het college van burgemeester en schepenen meedelen hoe de opinies lagen door : 

1)    het stellen dat het om een verdeeld advies of verdeelde adviezen gaat en een 
minderheidsadvies te formuleren 

2)    steeds alle argumenten pro en contra duidelijk op te nemen in het verslag. Zo kan het 
college van burgemeester en schepenen over alle mogelijke argumenten en opinies 
beschikken om een kwalitatief goede beslissing te nemen. 

3)    om in de verslaggeving van de dorpsraad duidelijk de adviezen aan te duiden. Het is de 
taak van de dienst Cultuur en Welzijn om deze adviezen/verslagen stelselmatig op de 
agenda van het college van burgemeester en schepenen te brengen. 

 


