
 

9/09/2020 p. 1/11 

Beweeg- en sportplatform Oudenaarde 
 

Reglement goedgekeurd in gemeenteraad van dd 28 september 2020 
 
  

Inhoud 
 
Benaming en erkenning ........................................................................................................................ 3 

Artikel 1: Benaming en erkenning ........................................................................................................ 3 

Artikel 2: Beleid .................................................................................................................................... 3 

Structuur en samenstelling .................................................................................................................. 3 

Artikel 3: Verschillende organen .......................................................................................................... 3 

Artikel 4: Duur ...................................................................................................................................... 3 

Artikel 5: Waarnemers ......................................................................................................................... 3 

Opdracht en doelstellingen .................................................................................................................. 4 

Artikel 6: Opdracht ............................................................................................................................... 4 

Beweeg- en sportplatform .................................................................................................................... 4 

Artikel 7: Samenstelling ....................................................................................................................... 4 

Artikel 8: Bevoegdheden ...................................................................................................................... 4 

Artikel 8.1: Soorten adviesvraag .......................................................................................................... 5 

Artikel 8.2: Richtlijnen advies ............................................................................................................... 5 

Artikel 8.3: Richtlijnen verwerking advies ............................................................................................ 5 

Artikel 9: Rechten en plichten .............................................................................................................. 5 

Kernraad ................................................................................................................................................. 6 

Artikel 10: Samenstelling ..................................................................................................................... 6 

Artikel 10.1: Categorieën ..................................................................................................................... 6 

Artikel 10.2: Algemene voorwaarden ................................................................................................... 6 

Artikel 10.3: Kandidatuur stellen .......................................................................................................... 7 

Artikel 10.4: Stemprocedure ................................................................................................................ 7 

Artikel 10.5: Dagelijks bestuur ............................................................................................................. 7 

Artikel 11: Bevoegdheden .................................................................................................................... 7 

Artikel 12: Einde lidmaatschap............................................................................................................. 8 

Werkgroepen .......................................................................................................................................... 8 

Artikel 13: Samenstelling ..................................................................................................................... 8 

Artikel 14: Bevoegdheden .................................................................................................................... 8 

Ondersteuning ....................................................................................................................................... 9 

Artikel 15: Ondersteuning .................................................................................................................... 9 

Rekeningen ............................................................................................................................................ 9 

Artikel 16:  Resultatenrekening en budget ........................................................................................... 9 



 

9/09/2020 p. 2/11 

Praktische werking ................................................................................................................................ 9 

Artikel 17: Vergaderritme Beweeg- en sportplatform ........................................................................... 9 

Artikel 18: Oproeping en agenda ....................................................................................................... 10 

Artikel 19: Beraadslagen kernraad .................................................................................................... 10 

Artikel 20: Agendapunten toevoegen ................................................................................................. 10 

Artikel 21: Oproeping en agenda Beweeg- en sportplatform ............................................................. 10 

Artikel 22: Stemmen Beweeg- en sportplatform ................................................................................ 10 

Artikel 23: Voorzitten vergaderingen Beweeg- en sportplatform ....................................................... 10 

Artikel 24: Verslag .............................................................................................................................. 11 

 



 

9/09/2020 p. 3/11 

Benaming en erkenning 
 
Artikel 1: Benaming en erkenning 
 
De stad erkent en richt een stedelijk “Beweeg- en sportplatform Oudenaarde” op.  
 
Artikel 2: Beleid 
 
De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen zullen het Beweeg- en 
sportplatform Oudenaarde betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 
stedelijk beweeg- en sportbeleid.  
 

Structuur en samenstelling 
 
Artikel 3: Verschillende organen 
 
Het beweeg- en sportplatform bestaat uit:  

 Een beweeg- en sportplatform  
 Een kernraad  
 Werkgroepen die ad hoc samenkomen (vb. sportreferendum, sporthal, subsidie, …)  

 
Artikel 4: Duur 
 
Deze organen worden om de zes jaar bij het begin van een nieuwe legislatuur opnieuw 
samengesteld. De nieuwe gemeenteraad bekrachtigt het reglement van het beweeg- en 
sportplatform Oudenaarde. De duur van het lidmaatschap in de kernraad van het Beweeg- 
en Sportplatform Oudenaarde bedraagt standaard zes jaar. Wijzigingen in het reglement van 
het platform tijdens de loop van de legislatuur moeten door de gemeenteraad bekrachtigd 
worden. Wijzigingen in de samenstelling van het platform worden ter kennisgeving 
voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 5: Waarnemers 
 
Volgende personen kunnen enkel als waarnemer – zonder stemrecht – aanwezig zijn tijdens 
de vergaderingen van het beweeg- en sportplatform Oudenaarde:  

 gemeenteraadsleden 
 schepen voor sport  
 personeel van de sportdienst ter ondersteuning van het beweeg- en sportplatform 
 externe deskundigen (vb. expert Sport Vlaanderen, ISB, Universiteiten, hogescholen, 

… m.b.t. specifieke thema’s)  
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Opdracht en doelstellingen  
 
Artikel 6: Opdracht 
 
Het Beweeg- en sportplatform Oudenaarde heeft volgende opdrachten:  

 op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over het 
beweeg- en sportbeleid  

 initiatieven nemen in de beweeg- en sportsector indien daartoe behoeften bestaan  
 overleg tussen sportverenigingen bevorderen  

 
Het beweeg- en sportplatform Oudenaarde is niet bevoegd voor opdrachten die exclusief 
toebehoren aan andere adviesraden.  
 
Zowel bij adviezen op vraag van het stadsbestuur als bij adviezen op eigen initiatief kan het 
beweeg- en sportplatform Oudenaarde over alle mogelijke informatie beschikken die vereist 
is voor de opmaak van het advies, tenzij er gegronde bezwaren zijn. Hiertoe  

 krijgt het beweeg- en sportplatform Oudenaarde inzage in en/of een kopie van alle 
relevante documenten die betrekking hebben op het adviesonderwerp.  

 brengt het College van burgemeester en schepenen het beweeg- en sportplatform 
Oudenaarde op de hoogte van de randvoorwaarden en eventuele beperkingen.  

 
 

Beweeg- en sportplatform  
 
Artikel 7: Samenstelling  
 
In het beweeg- en sportplatform Oudenaarde worden alle betrokkenen bij het beweeg- en 
sportleven in Oudenaarde uitgenodigd:  

 alle Oudenaardse beweeg- en sportverenigingen, instellingen en organisaties, zowel 
private als publieke, gelegen op grondgebied Oudenaarde  

 alle verenigingen van niet-fysieke sporten  
 niet-gebonden sporters  
 deskundigen inzake beweeg- en sportcultuur, die een binding kunnen aantonen met 

de stad  
 alle Oudenaardse scholen  

 
Artikel 8: Bevoegdheden  
 
Het beweeg- en sportplatform is bevoegd voor:  
 het adviseren van het reglement en eventuele wijzigingen van het beweeg- en 

sportplatform Oudenaarde 
 het voorbereiden van de adviezen aan het stadsbestuur over beweeg- en sportmaterie 

die een impact heeft op het verenigingsleven en/of de Oudenaardse bevolking o.a. de 
subsidieverdeling, meerjarenplanning, reglementen, erkenning sportverenigingen (hoe 
dat gebeurt: zie 8.1). Het Beweeg- en Sportplatform Oudenaarde bezorgt haar 
voorbereiding aan de kernraad.  



 

9/09/2020 p. 5/11 

 
Artikel 8.1: Soorten adviesvraag 
 
Het Beweeg- en sportplatform Oudenaarde kan rechtstreeks bereikt worden via een digitaal 
opvangnet (vb. via een open forum, ideeënbus, website, app, …). 
Het Beweeg- en sportplatform kan ervoor kiezen om advies te vragen op diverse manieren, 
afhankelijk van het thema, de urgentie, de doelgroep zoals de organisatie van een Beweeg- 
en sportplatform, een facebookpoll, via scholen, mascotte die advies vraagt, i.s.m. jeugdhuis 
(voor jongeren), via infomagazine, regionale pers, folders (om iedereen te bereiken), … 
 
Enkel bij hoogdringendheid en na overleg tussen secretaris en voorzitter, kan advies 
gevraagd worden per e-mail aan de kernraad. Achteraf wordt dit gerapporteerd aan het 
Beweeg- en sportplatform Oudenaarde.  
 
Artikel 8.2: Richtlijnen advies 
 
De kernraad van het beweeg- en sportplatform zal de adviezen die hij uitbrengt steeds 
schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur en in de adviezen beschrijven:  

 hoe het advies tot stand is gekomen met een duidelijke opgave van welke 
betrokkenen op welke manier werden geraadpleegd.  

 welke motivering geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.  
 welk standpunt het beweeg- en sportplatform inneemt, met vermelding van 

afwijkende meningen of van minderheidsstandpunten.  
 
Het advies wordt binnen de twee weken na de vergadering van de kernraad aan het College 
van burgemeester en schepenen bezorgd.  
 
Artikel 8.3: Richtlijnen verwerking advies 
 
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het dossier dat wordt voorgelegd aan het 
College van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de hogere overheid. 
 
Het stadsbestuur bezorgt binnen een termijn van drie maand te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van het advies een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het advies aan het 
beweeg- en sportplatform. Indien de verdere behandeling van het dossier meer tijd vergt, 
bezorgt het stadsbestuur een antwoord aan het beweeg- en sportplatform met melding van 
de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de datum waarop een definitief 
antwoord volgt. Het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad moeten 
bij het nemen van hun beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen van 
het beweeg- en sportplatform uitdrukkelijk motiveren. 
 
Artikel 9: Rechten en plichten 
 
Alle aanwezigen:  

 gaan akkoord met de doelstellingen van het beweeg- en sportplatform en verbinden 
zich ertoe actief mee te werken aan de realisatie ervan.  
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 informeren hun achterban grondig over de werkzaamheden van het beweeg- en 
sportplatform en kunnen overleg plegen met hun achterban in functie van het 
opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake het beweeg- en 
sportbeleid.  

 hebben spreekrecht in het beweeg- en sportplatform.  
 hebben inzagerecht in alle openbare en relevante documenten en dossiers die het 

stadsbestuur ter beschikking stelt van het beweeg- en sportplatform Oudenaarde.  
 

Kernraad  
 
Artikel 10: Samenstelling 
 
Artikel 10.1: Categorieën 
 
De erkende Oudenaardse verenigingen van het beweeg- en sportplatform kiezen een 
kernraad uit personen die zich hiervoor kandidaat stellen (zie ook artikel 10). De kernraad 
bestaat uit minimum 5 en maximum 13 leden en voorziet in een vertegenwoordiging van de 
verschillende categorieën uit het beweeg- en sportveld:  

 Kansengroepen: deskundigen in gehandicaptensport en/of kansarmen (1 persoon)  
 Scholen: leerkrachten LO (2 personen: 1 lager en 1 secundair, bij voorkeur uit 

verschillende netten)   
 Gezinnen: bestuurders/leden van gezinsverenigingen met een beweeg- of 

sportwerking (1 persoon)  
 Jongeren: bestuurders uit jeugdverenigingen en/of jeugdafdelingen van 

sportverenigingen (1 persoon)  
 Ouderen: bestuurders uit seniorenverenigingen en/of sportverenigingen die 

aangesloten zijn bij een seniorensportfederatie (1 persoon)  
 Niet-gebonden sporters: gebruikers van de sportinfrastructuur en/of 

deelnemers/organisator van initiatieven (1 persoon)  
 Gebruikers indoor infrastructuur: Sportclubbestuurders of –trainers die gebruik 

maken van de sporthal (2 personen)  
 Buitensporters: Sportclubbestuurders of –trainers die gebruik maken van de 

buiteninfrastructuur in de ruime zin van het woord (zoals fiets- en voetpaden, MTB-
route, voetbalvelden) (2 personen, bij voorkeur van een verschillende soort 
infrastructuur)  

 Niet-fysieke sporten: bestuurders/leden van clubs uit niet fysieke sporten zoals 
kaartclubs, vogelliefhebberij, denksport, … (1 persoon)  

 Deskundige: iemand die beroepshalve bezig is met sport en/of gezondheid, ex-
topsporters, gediplomeerde sport  die aan het werk is als trainer (minstens 
instructeur/trainer B, bachelor of master L.O) (1 persoon)  

 
Artikel 10.2: Algemene voorwaarden  

 inwoner van Oudenaarde of een sterke binding met de stad kunnen aantonen  
 politiekneutraal 
 analytisch ifv uitwerken adviezen 
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 netwerker 
 denkt in algemeen belang: sport- en cluboverschrijdend nadenken  
 sportminded zijn voor het beweeg- en sportgebeuren in Oudenaarde 
 ambassadeur die constructief ingesteld is: ruime sector binnen de beweeg- en 

sportbeoefenaars vertegenwoordigen  
 
Deskundigen moeten bijkomend aan volgende voorwaarde voldoen:  

 niet reeds een vereniging, instelling of organisatie vertegenwoordigen  
 

Artikel 10.3: Kandidatuur stellen  
Om lid te worden van de kernraad sturen kandidaten een motivatie voor één of meerdere 
categorieën. De motivatie moet minstens volgende elementen bevatten: 

 Naam 
 Woonplaats (deelgemeente) 
 Geboortedatum 
 Categorieën waarvoor men zich kandidaat stelt 
 Voor elke categorie waarvoor men zich kandidaat stelt de reden van 

kandidatuurstelling (argumentatie waarom die kandidaat de geknipte persoon is voor 
deze categorie o.b.v. ervaringen, interesses, getuigschriften, attesten, diploma’s, …) 

 
Artikel 10.4: Stemprocedure  

 De stemming voor samenstelling van de kernraad gebeurt door de erkende 
Oudenaardse sportverenigingen. 

 Elke erkende Oudenaardse vereniging heeft 1 stem  
 Alle motivaties worden per categorie gebundeld en verstuurd naar elke erkende 

Oudenaardse sportvereniging. 
 Elke erkende Oudenaardse vereniging kiest per categorie 1 kandidaat (2 kandidaten 

voor de categorieën scholen, gebruikers indoor infrastructuur en buitensporters, 
waar 2 kandidaturen gezocht worden)  

 Er wordt een oplijsting gemaakt van het aantal stemmen per kandidaat. De kandidaat 
met het meest aantal stemmen per categorie is verkozen. 

 De stemming is geheim 
 

Artikel 10.5: Dagelijks bestuur 
 
De kernraad kiest uit zijn leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter, secretaris, 
en penningmeester. De kandidaat met het meest aantal stemmen is verkozen.  
 

Artikel 11: Bevoegdheden  
 
De kernraad is bevoegd voor:  

 de algemene coördinatie en planning van de werking van het beweeg- en 
sportplatform, inclusief de organisatie van infoavonden voor de platform.  

 het financieel beheer van het beweeg- en sportplatform.  
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 het voorbereiden van de onderwerpen over het stedelijk beweeg- en sportbeleid 
tenzij dit aan het beweeg- en sportplatform, een werkgroep of een ander 
adviesorgaan gedelegeerd wordt.  

 het voorbereiden van de vergaderingen van het beweeg- en sportplatform en van de 
werkgroepen.  

 het uitvoeren van de beslissingen van het beweeg- en sportplatform.  
 het formuleren van adviezen op basis van de discussie die gevoerd is in het beweeg- 

en sportplatform en de werkgroepen.  
 Het rapporteren van uitgebrachte adviezen aan het beweeg- en sportplatform en de 

werkgroepen.  
 
Artikel 12: Einde lidmaatschap 
 
Er komt een einde aan het lidmaatschap van de kernraad:  

 zodra bij de start van een volgende legislatuur en na goedkeuring van de 
reglementen door de nieuwe gemeenteraad, nieuwe samenstelling van de kernraad 
wordt verkozen door de erkende Oudenaardse verenigingen (cfr. 10.4).  

 door het ontslag uit of de intrekking van hun opdracht door de vereniging, instelling 
of organisatie die ze vertegenwoordigen. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld 
worden aan het beweeg- en sportplatform.  

 door het ontslag van de betrokkene zelf uit de kernraad. Dit ontslag moet schriftelijk 
meegedeeld worden aan het beweeg- en sportplatform.  

 door het opnemen van een politiek mandaat  
 door uitsluiting, waarover de aanwezige erkende Oudenaardse verenigingen in het 

beweeg- en sportplatform met een meerderheid van twee derden beslist.  
 een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van 

de kernraad is een reden tot uitsluiting. De kernraad zal de afwezigheden vaststellen 
en het ontslag meedelen aan het beweeg- en sportplatform Oudenaarde.  

 
In geval van einde lidmaatschap in de loop van de legislatuur neemt de eerstvolgende 
kandidaat van deze categorie lidmaatschap in de kernraad op (rangschikking volgens 
stemming). 
 

Werkgroepen  
 
Artikel 13: Samenstelling  
 
Het beweeg- en sportplatform Oudenaarde kan vaste of tijdelijke werkgroepen vormen. 
 
Artikel 14: Bevoegdheden  
 
Een werkgroep is bevoegd voor:  

 het voorbereiden van de adviezen aan de kernraad over eigen aangelegenheden. 
Deze voorbereiding wordt door de kernraad in een definitief advies naar het 
stadsbestuur geformuleerd.  
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 andere taken die binnen hun thema vallen (vb. werkgroep sportreferendum: 
organisatie evenement, werkgroep sporthal: advies samenstelling kalender, …)  

 het formuleren van adviezen op basis van de discussie die gevoerd is in het beweeg- 
en sportplatform.  

 
De werkgroepen brengen via hun vertegenwoordigers verslag uit over hun werking en 
resultaten op de vergaderingen van het beweeg- en sportplatform Oudenaarde en/of 
kernraad. 
 

Ondersteuning  
 
Artikel 15: Ondersteuning  
 
Het stadsbestuur zal het beweeg- en sportplatform ondersteunen door:  

 jaarlijks een krediet in te schrijven in het budget voor de werking van het beweeg- en 
sportplatform  

 de nodige verzekeringspolissen ter dekking van de risico’s ‘burgerlijke 
aansprakelijkheid’, ‘rechtsbijstand’ en ‘lichamelijke ongevallen’ af te sluiten voor het 
beweeg- en sportplatform en occasionele medewerkers aan activiteiten, 
georganiseerd door het beweeg- en sportplatform.  

 

Rekeningen  
 
Artikel 16:  Resultatenrekening en budget 
 
De penningmeester bewaart de kasgelden en geeft jaarlijks vóór 1 april een overzicht van de 
stand van zaken (resultatenrekening van het afgelopen werkjaar) aan het Beweeg- en 
sportplatform Oudenaarde.  
 
Het beweeg- en sportplatform Oudenaarde verbindt er zich toe elk jaar vóór 15 april een 
schriftelijke nota (resultatenrekening van het afgelopen werkjaar) voor te leggen aan het 
College van burgemeester en schepenen met de verantwoording van de door het 
stadsbestuur ter beschikking gestelde middelen. Daarnaast bezorgt het beweeg- en 
sportplatform vóór het einde van de maand september een begrotingsvoorstel en een 
jaarplanning voor het komende werkjaar aan het College van burgemeester en schepenen.  
 

Praktische werking 
 
Artikel 17: Vergaderritme Beweeg- en sportplatform 
 
De verschillende organen van het beweeg- en sportplatform komen zo dikwijls samen als hun 
opdracht het vereist. 
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Artikel 18: Oproeping en agenda  
 
De secretaris verstuurt de uitnodiging met agenda ten minste één week voor de vergadering 
op elektronische wijze. Genodigden die niet over een e-mailadres beschikken, ontvangen een 
uitnodiging met agenda per post. Bij elk agendapunt wordt een korte omschrijving 
toegevoegd. 
 
Artikel 19: Beraadslagen kernraad 
 
De kernraad kan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden 
aanwezig is.  Als er op de eerste bijeenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig 
zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht 
het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Tussen deze twee vergaderingen moet een 
termijn plaatsvinden van minstens 1 week verschil. 
 
Artikel 20: Agendapunten toevoegen 
 
Iedereen kan een agendapunt laten toevoegen aan de agenda op voorwaarde dat het voorstel 
ten minste twee weken voor de vergadering wordt ingediend bij de secretaris.  
 
Bij het begin van een vergadering kan nog een agendapunt toegevoegd worden als 2/3 van de 
aanwezigen van het beweeg- en sportplatform hiermee akkoord gaan. 
 
Artikel 21: Oproeping en agenda Beweeg- en sportplatform 
 
Het beweeg- en sportplatform bepaalt, indien mogelijk, tijdens zijn bijeenkomst de voorlopige 
datum voor de volgende vergadering en een voorlopige agenda.  
De kernraad bereidt de vergaderingen van het beweeg- en sportplatform voor en stellen de 
definitieve agenda vast.  
De voorzitter en secretaris bereiden de kernraad voor en stellen de definitieve agenda vast.  
 

Artikel 22: Stemmen Beweeg- en sportplatform 
 
De beslissingen worden genomen bij meerderheid (= de helft plus één) van de geldig 
uitgebrachte stemmen.  Als er gestemd wordt over personen of functies of op verzoek van 
betrokken persoon (indien aanwezig) of op verzoek van ten minste één derde van de 
aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk.  In alle andere 
gevallen is de stemming publiek. 
 
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 23: Voorzitten vergaderingen Beweeg- en sportplatform 
 
De voorzitter zit de vergadering van het beweeg- en sportplatform Oudenaarde en de 
kernraad voor. Bij zijn afwezigheid neemt de secretaris deze taak over. 
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Artikel 24: Verslag  
 
De secretaris maakt binnen de maand een verslag op van elke bijeenkomst. Het verslag wordt 
telkens goedgekeurd op de volgende vergadering. 
 
Goedgekeurde verslagen en adviezen zijn beschikbaar voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


