LSB²
Huishoudelijk reglement
goedgekeurd door de algemene vergadering op 27/09/2018

Doel
Artikel 1

Het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal beleid is een feitelijke vereniging en fungeert als een
overleg- en gespreksplatform voor alle Limburgse lokale besturen.
Artikel 2

Het LSB² heeft tot doel:
a. Het ondersteunen van de lokale besturen om de sociale grondrechten van alle burgers te
garanderen.
De focus van het netwerk ligt op de toegankelijkheid van de lokale hulp- en dienstverlening
en het wegwerken van onderbescherming zodat elke persoon op het grondgebied een leven
kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daartoe zal het LSB²:
- de samenwerking bevorderen tussen de diensten, instellingen en voorzieningen die op
lokaal niveau het sociaal beleid mee vorm geven;
- de collectieve belangen van de Limburgse lokale besturen vertegenwoordigen ten
overstaan van andere overheden en instanties;
- de lokale besturen informeren over de verschillende facetten van het welzijnsbeleid,
zoals dat ontwikkeld wordt in Vlaanderen.
- aanbevelingen en signalen over materies die het lokaal sociaal beleid aanbelangen
doorgeven aan andere actoren en beleidsniveau’s
b. Overleg en samenwerking tot stand brengen rond alle facetten van het lokaal sociaal
beleid tussen de Limburgse lokale besturen onderling, tussen de Limburgse lokale
besturen en lokale welzijnsactoren en met de Vlaamse overheid.

Samenstelling
Artikel 3

Het LSB² bestaat uit:
-

een algemene vergadering
een bureau
werkgroepen.

Artikel 4

De algemene vergadering bestaat uit twee gemandateerde vertegenwoordigers per lokaal
bestuur in Limburg zijnde een lid van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau
OCMW en een lid van het leidinggevend kader. Zij vormen de stemgerechtigde leden. Het

bureau kan steeds derden uitnodigen om als adviserend lid de algemene vergadering bij te
wonen.
De algemene vergadering is bevoegd voor alle materies, die voor de interne werking en voor de
realisaties van de doelstellingen van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid noodzakelijk
zijn, behoudens voor die bevoegdheden die aan het bureau zijn toebedeeld. De algemene
vergadering kan steeds door een bijzondere beslissing haar bevoegdheid delegeren.
Artikel 5

De voorzitter van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid dient de algemene vergadering
steeds samen te roepen als 10 leden van de algemene vergadering hierom verzoeken.
Artikel 6

De algemene vergadering wordt telkens voor een periode van 6 jaren samengesteld. De
samenstelling van de algemene vergadering geschiedt uiterlijk drie maanden na de installatie
van de gemeenteraad en de OCMW-raad. Leden die in de loop van de legislatuur (6 jaren) de
hoedanigheid vereist voor het lidmaatschap verliezen, worden van rechtswege vervangen door
hun opvolger.
Artikel 7

Het initiatief tot hersamenstelling van de algemene vergadering wordt genomen door de
voorzitter van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid die binnen de drie maanden na de
installatie van gemeenteraad en de OCMW-raad de nieuwe algemene vergadering samenroept.
Bij de installatie van deze nieuwe algemene vergadering worden de bestaande algemene
vergadering, het bureau en de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter automatisch
opgeheven.
Artikel 8

De voorzitter en de ondervoorzitter van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid worden
aangeduid door de algemene vergadering.
De voorzitter zal steeds een lid van een college van burgemeester en schepen/vast bureau zijn.
De ondervoorzitter zal steeds een lid van het leidinggevend kader zijn.
De voorzitter van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid is van rechtswege tevens
voorzitter van de algemene vergadering en het bureau. De ondervoorzitter is van rechtswege
ondervoorzitter van de algemene vergadering en het bureau. Bij afwezigheid van de voorzitter
zal de ondervoorzitter alle bevoegdheden overnemen.
De AV kiest de 8 bureauleden met evenredige vertegenwoordiging tussen bestuur en
ambtenaren.
Het bureau dient wat de leden van het college/vast bureau betreft steeds zo samengesteld te
worden dat meerdere politieke strekkingen vertegenwoordigd zijn. Bij de samenstelling van het
bureau zal -bij voldoende kandidaten- rekening gehouden worden met de geografische spreiding
en met de vertegenwoordiging van grote en kleine besturen. Een bestuur kan niet door twee
leden in het bureau vertegenwoordigd zijn.
De samenstelling van het bureau en de invulling van de mandaten van voorzitter en
ondervoorzitter worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij meerderheid van
stemmen.
Deze leden vormen de stemgerechtigde leden van het bureau. Een lid van het bureau dat
gedurende het werkjaar (van september tot juni) aan geen enkele vergadering deelneemt wordt

als ontslagnemend beschouwd. De Vlaamse Administratie, departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving ondersteunt de werking van het
bureau en is adviserend lid van het bureau.
Het bureau kan steeds derden uitnodigen om als adviserend lid de vergadering van het bureau
bij te wonen.
Het bureau bereidt de algemene vergadering voor, bepaalt er de agenda van en voert de
beslissingen van de algemene vergadering uit. Het bureau duidt vertegenwoordigers van het
Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid in andere diensten en netwerken aan.
Artikel 9

De algemene vergadering en het bureau vergaderen rechtsgeldig ongeacht het aantal
aanwezigen indien de uitnodiging minstens 14 dagen ervoor werd verzonden.
De beslissingen worden steeds genomen met absolute meerderheid (d.w.z. meer dan de helft
van de uitgebrachte stemmen).
Het is niet toegelaten zich op de algemene vergadering of het bureau te laten
vertegenwoordigen.
Bij aanvang van het werkjaar wordt een planning met betrekking tot de vergaderingen
vastgelegd.
Artikel 10

Om de doelstellingen en de werking van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid te
ondersteunen kan het bureau werkgroepen oprichten of andere activiteiten organiseren. Het
bureau bepaalt ook de opdracht, de samenstelling en de werking van deze werkgroepen. De
werkgroep kiest een voorzitter in haar midden.De voorzitters van de Limburgs Steunpunt Lokaal
Sociaal Beleid-werkgroepen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bureau.
Artikel 11

Door tot de vereniging toe te treden geven de leden de volmacht aan het bureau om de
vereniging als dusdanig te vertegenwoordigen tegenover derden, dit evenwel binnen de grenzen
van dit reglement en zonder dat de leden individueel kunnen verbonden worden of
aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Het bureau kan deze bevoegdheid voor welomschreven en beperkte opdrachten delegeren aan
de voorzitter en 2 andere stemgerechtigde leden van het bureau gezamenlijk.

Ondersteuning en Procesbegeleiding
Artikel 12

De Vlaamse administratie, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en
Samenleving ondersteunt de werking van het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid.
Artikel 13

De Vlaamse administratie, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en
Samenleving hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
De bijgevoegde privacyverklaring (klik hier) geeft helder en transparant informatie over hoe de
Vlaamse administratie met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw
privacy te waarborgen. Het LSB² gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

Het LSB² houdt zich steeds aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection
Regulation).

