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DOEL 
De AAS&B heeft tot doel de sport, de beweging, de lichamelijke opvoeding en het openluchtrecreatie te 
bevorderen, in het belang van het algemene welzijn en van de complete gezonde lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. 
 
De AAS&B zal dit opzet nastreven door: 

1. de taken en functies uitvoeren zoals voorgeschreven in de ter zake geldende wetgeving (1) 

2. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de Gemeentelijke Overheid voor alle 
aangelegenheden die belangrijk geacht worden in het kader van het sport- of beweegbeleid en voor alle 
aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde wetgeving 

3. de activiteiten coördineren door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle 
Nederlandstalige sport- en/of bewegingsinitiatieven (2) die sportieve of bewegingsactiviteiten ontplooien op 
het grondgebied van de gemeente. 

4. de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg en de onderlinge uitwisseling van informatie met andere 
bestaande gemeentelijke adviesraden die een relatie met sport of beweging hebben (3) 

5. het voorstellen of in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst organiseren van op de behoefte 
afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening –beweging en de kaderopleiding. 

6. het verrichten van onderzoek, analyseren, verzamelen van documentatie en informatie, over het sport- en 
bewegingsleven en over de sport- en bewegingsbehoeften; 

7. deelnemen in het beheer van gemeentelijke sport- en recreatie infrastructuur overeenkomstig met de ter 
zake geldende wetgeving 

 

SAMENSTELLING 
De AAS&B moet voldoende representatief zijn voor het totale sportgebeuren in de gemeente. 

De samenstelling kan worden nagestreefd naar doelgroepen, vormen van sportbeoefening, sport gerelateerde 
thema’s of materies, deskundigheid, regio’s, infrastructuur, enz…  

Alle leden van de AAS&B dienen woonachtig te zijn in Hoeselt of moeten lid zijn van een Hoeselts sport- en/of 
bewegingsinitiatief. (2) 

De sportfunctionaris volgt de vergaderingen als waarnemer en/of procesbegeleider en kan instaan voor 
ondersteuning (4). Hij heeft geen stemrecht.  

De schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen. Hij heeft geen stemrecht. 

Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de AAS&B. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 (1) o.a. het decreet 6 juli 2012 – decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid 
o.a. het besluit van de VR 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli houdende de stimulering en subsidiering van een lokaal 
sportbeleid (BS 4 januari 2013) 

 o.a. het planlastendecreet 15 juli 2011 waarin de Vlaamse beleidsprioriteiten vermeld staan 
(2) zoals o.a. sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke initiatieven, privé personen, e.d. … 
(3) zoals o.a. de culturele-, jeugd-, senioren-, milieu- , gehandicaptenadviesraad, e.d. … 
 (4) kan o.a. administratieve en logistieke ondersteuning zijn en o.a. de ondersteuning zoals aangegeven in de afsprakennota met het gemeentebestuur  
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STRUCTUUR 
De AAS&B bestaat uit een coördinatie team en een adviseurs eenheid. 

Coördinatie Team 
structuur  maximum vijf personen  

aanstelling aangesteld door het college burgemeester en schepenen 

mandaat voor een periode van drie jaar, 
wanneer een mandaat tussentijds vacant is, wijst het college burgemeester en schepenen een 
opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooid 

competentie persoon met expliciete deskundigheid 

functie  onder andere: 
volledig aansturen en bewaken deskundige wettelijke werking van de AAS&B,  formuleren missie 
en doelstellingen, coördinerend en stimulerend werken, adviseurs samenroepen, voorbereiden en 
rapporteren vergaderingen, overleg met sportfunctionaris over werking AAS&B, evalueren en 
bijsturen algemene werking, het uitvoeren van de taken om het doel van de AAS&B te 
verwezenlijken, opmaak/wijziging van de reglement interne werking, jaarlijkse goedkeuring 
financieel verslag, externe communicatie, enz. … 

Het coördinatie team kan op zich geen wettelijke adviezen geven 

participatie elke inwoner van Hoeselt 

werking  beraadslagen op regelmatige basis 

Adviseurs Eenheid 
structuur  thematisch en hierdoor tijdelijke en ongebonden samenstelling 

aanstelling schriftelijk verzoek richten aan de gemeentelijke sportdienst 

het coördinatieteam van de AAS&B onderzoekt de aanvraag en beslist over de al dan niet 
aanvaarding, 

elk sportinitiatief of persoon dat wenst ontslag te nemen dient dit schriftelijke ter kennis te geven 
aan het coördinatieteam, 

mandaat  op uitnodiging , los, thematisch, vrijblijvend 

competentie sport competente adviseur (1)
 

functie wettelijk adviseren van het gemeentebestuur en het sportgebeuren, het uitvoeren van de taken 
om het doel van de AAS&B te verwezenlijken 

participatie > elk sport- en/ofbewegingsinitiatief (2) dat  een werking heeft op het grondgebied van Hoeselt 
> elke individuele competente sport adviseur 

werking  op uitnodiging beraden indien nodig, 

de agenda volgens sport gerelateerde materies bepaalt de samenstelling van het overleg of het 
inspraakmoment 

 

 

---------------------------------------------------------- 

(1) sport competente adviseurs zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking. 
Competente adviseurs kunnen zijn: deskundigen, personen die een relatie of belangstelling met het Hoeselts sportgebeuren hebben, personen met 
voeling voor doelgroepen sport & beweging, personen met voeling voor  thema’s of materies sport & beweging, enz. … 

(2) zoals o.a. sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke initiatieven, privé personen, e.d. … 
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OVERLEG EN BESLUITVORMING ADVISEURS  
Ieder sport- en/of bewegingsinitiatief heeft één stem. 

Ieder lid mag niet meer dan één sport- en/of bewegingsinitiatief of persoon vertegenwoordigen.  

Alle leden zijn stemgerechtigd. 

Het coördinatieteam bepaalt voortdurend de vorm, structuur of aard van het overleg en de daaraan gekoppelde 
beslissingsmethode of besluitvorming.  

Het coördinatieteam waakt steeds over het geldig uitbrengen van advies volgens de geldende wetgeving. 

Het coördinatieteam heeft tijdens de overlegmomenten met de adviseurs slechts één stem. 

Om wettelijk advies uit te brengen of te kunnen besluiten tijdens het overlegmoment, zullen de stemgerechtigde 
leden uit minstens de helft plus één leden bestaan uit adviseurs. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

(1) 
omdat het coördinatie team op zich geen wettelijke adviezen kan geven, dienen de aanwezige coördinatoren steeds in de minderheid te zijn tijdens het overlegmoment 
waarop advies uitgebracht wordt 
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DE ERKENNING 
De AAS&B vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daarbij het intern reglement, en de latere 
wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. 

Uiterlijk zes maanden op de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient het coördinatieteam van de AAS&B 
opnieuw samengesteld te worden door het college van burgemeester en schepenen, en vervolgens telkens om de 
drie jaar. 

De erkenning door het gemeentebestuur impliceert dat het gemeentebestuur: 

1. binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting een werkingstoelage verleent 

2. een vergaderlokaal ter beschikking stelt 

3. administratieve hulp vanuit de sportdienst biedt ondermeer voor het secretariaatswerk 

4. advies vraagt betreffende alle sportaangelegenheden 

5. de AAS&B laat deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke infrastructuur sport- en recreatie in 
overeenstemming met de ter zake geldende wetgeving. 

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de AAS&B, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting, 
de erkenning en de werking van de AAS&B met inzonderheid; 

1. maatregelen waarmee het recht op informatie ten aanzien van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd 

2. de wijze van aanvragen/uitbrengen van adviezen en binnen welke termijnen dit dient te gebeuren 

3. de termijn binnen welke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over uitgebrachte adviezen inneemt 

4. de wijze van betrokkenheid bij de opmaak/uitvoering en evaluatie van het sportbeleid 

5. maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de AAS&B 

6. de wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de AAS&B ter beschikking gestelde 
financiële middelen. 

Deze voorwaarden neergeschreven in een afsprakennota wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 

MEDEDELING 
De gemeentelijke sportraad met de statuten, het huishoudelijk reglement, de afsprakennota en de daaraan 
gekoppelde erkenning door het gemeentebestuur, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2007 
worden opgeheven. 
 
 
 
einde 
 
 
Goedgekeurd op de Gemeenteraad van [ 20 juni 2013 ] 
 
 
  
Namens de gemeenteraad, 
Geert Rouffa   Guy Thys 
Gemeentesecretaris  burgemeester 
 
 
 


