AFSPRAKENNOTA MILIEU- EN KLIMAATRAAD
Oprichting
In de stad Mechelen wordt de huidige/voormalige stedelijke adviesraad voor milieu, kortweg
milieuraad, omgevormd tot een stedelijke adviesraad voor milieu en klimaat, milieu- en klimaatraad
Mechelen genoemd, hierna afgekort tot MKR. De zetel is gevestigd in het stadhuis van de stad
Mechelen, Grote Markt 21. De raad heeft het statuut van een feitelijke vereniging.
De oprichting van de MKR werd door de gemeenteraad d.d. goedgekeurd. In functie van nieuwe
regelgeving, kan de MKR bij gemeenteraadsbesluit opgeheven worden, om vervolgens opnieuw
opgestart te worden conform de nieuwe richtlijnen.
De afsprakennota werd goedgekeurd door het college op d.d. De afsprakennota omvat de afspraken
die de MKR en het college aangaan om de werking van de MKR aan te sturen. Deze nota is
rechtsgeldig wanneer ze goedgekeurd wordt door het college. Dit geldt ook voor eventuele latere
wijzigingen.
Doelstelling
De MKR bouwt mee aan een milieubewust en klimaatneutraal Mechelen. Hiertoe wil ze Mechelaars
betrekken in het stedelijk besluitvormingsproces en de co-creatieve aanpak van (burger)initiatieven
bevorderen.
 De MKR adviseert het stadsbestuur bij omgevingsvergunningen, projecten of plannen op vlak van
milieu, natuur en klimaat. Dit kan op vraag van het college/gemeenteraad of op eigen initiatief.
 De MKR vervult een informatieve en sensibiliserende taak. Ze kan op vraag initiatieven
ontplooien of op eigen initiatief.
Samenstelling
De MKR is samengesteld uit een kerngroep, adviesgroep en thematische werkgroepen
(drieschillenmodel).
 Kerngroep
o Schepen(en)
o Ambtelijk voorzitter (= wisselend voorzitter, steeds aangepast aan het thema)
o Voorzitter van de adviesgroep
o Voorzitters van de thematische werkgroepen
o Betrokken stadsdiensten
 Adviesgroep
o Voorzitter
o Minstens 3 adviesverleners
 Thematische werkgroepen
o Voorzitters (1 per themagroep)
o Grote en gevarieerde groep aan stakeholders
Bij bijeenkomsten geldt de regel ‘alle aanwezigen hebben een stem’, met uitzondering van schepen
en ambtenaren die geen stemrecht hebben. Er worden geen volmachten gegeven.
Werking & taken
 Kerngroep
De kerngroep wordt samengeroepen door de voorzitter van de MKR (wisselend ambtelijk
voorzitterschap aangepast aan het thema). De kerngroep is het eerste aanspreekpunt van de
MKR en staat in voor de informatiedoorstroming en co-creatie tussen de verschillende groepen,
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alsook de administratieve en logistieke ondersteuning van deze groepen. De kerngroep komt
minstens 4 maal per jaar samen, en organiseert minstens 1 maal per jaar een open forum.
 Adviesgroep
De adviesgroep wordt samengeroepen door de voorzitter van de adviesgroep. Ze adviseert het
stadsbestuur bij omgevingsvergunningen, projecten en plannen, hetzij op vraag van het
college/gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. Het advies wordt binnen de gevraagde termijn
door de voorzitter overgemaakt aan het stadsbestuur. De adviesgroep wordt op de hoogte
gehouden van het gevolg dat aan een advies werd gegeven of zal gegeven worden.
 Thematische werkgroepen
Deze groepen werken thematisch aan een tijdelijke of permanente, toegewezen of zelfgekozen
opdracht. Ze vormen een klankbord voor het beleid van de stad, geven advies over bestaande of
nieuwe initiatieven, brengen nieuwe ideeën aan, bespreken de strategische visie en spelen een
belangrijke rol in het mee uitdragen van deze visie. De werkgroepen staan mee in voor de
praktische uitvoering van initiatieven op het terrein en ondersteunen de kerngroep bij de
organisatie van activiteiten (vb. fora). De voorzitters van de thematische werkgroepen brengen
op regelmatige basis verslag uit aan de kerngroep.
Voor het uitschrijven van verslagen en rapporten worden onderlinge afspraken gemaakt. De
voorzitters of betrokken ambtenaren kunnen deze taak op zich nemen.
Toetreding
 Kerngroep
Niet van toepassing
Voorzitters van de adviesgroep en thematische werkgroepen zetelen automatisch in de
kerngroep.
 Adviesgroep
Voor de installatie van de adviesgroep wordt een oproep gelanceerd voor het voorzitter- en
lidmaatschap. Na de installatie van de adviesgroep kunnen aanvragen voor lidmaatschap gericht
worden aan de voorzitter van de adviesgroep. De groep kan beslissen, met gewone meerderheid,
dat een lid wordt uitgesloten indien deze de goede werking van de groep verhindert.De
samenstelling van de adviesgroep wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het college.
 Thematische werkgroepen
Iedereen kan vrij in en uittreden, occasioneel toetreden of een engagement aangaan voor
langere termijn (vb. voorzitterschap). De groep kan beslissen, met gewone meerderheid, dat een
lid wordt uitgesloten indien deze de goede werking van de groep verhindert. De groep kan
worden opgericht door de kerngroep, al dan niet op vraag van het college.
Duur van het mandaat
 Kerngroep
Niet van toepassing
 Adviesgroep
Het lidmaatschap van de adviesgroep loopt tot de opheffing van de groep door het college of
door de groep zelf.
 Thematische werkgroepen
Niet van toepassing
Afwezigheden worden niet opgenomen en zijn geen reden voor ontslag uit de adviesgroep of
weigering van deelname aan de kerngroep en thematische werkgroepen.
Ondersteuning
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De bevoegde schepen woont indien opportuun de bijeenkomsten en/of activiteiten van de
kerngroep, adviesgroep of thematische werkgroepen van de MKR bij als waarnemer. Hij/zij zorgt
voor een open communicatie tussen stadsbestuur en MKR. Op vraag van de MKR kan hij/zij
bijkomende uitleg geven.
Wanneer het stadsbestuur de MKR om advies vraagt, zal de betrokken dienst alle nodig
informatie overmaken en/of een toelichting voorzien. Omgekeerd kan de MKR op eigen initiatief
advies uitbrengen en in het kader van openbaarheid van bestuur de nodige informatie bij het
stadsbestuur opvragen.

Openbaarheid & communicatie
 Verslagen en rapporten van de MKR kunnen door iedereen geraadpleegd worden bij de
betrokken dienst of bevoegde ambtenaar.
 De werking van de MKR wordt kenbaar gemaakt op de stadswebsite. De MKR kan voor haar
activiteiten, na overleg en goedkeuring van het college, gebruik maken van de
communicatiemiddelen van de stad.
Wijziging van de afsprakennota
De kerngroep van de MKR en het college kunnen in onderling overleg de afsprakennota wijzigen.
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