
O.C. Huize Terloo 

 

Huishoudelijk reglement van het collectief overlegorgaan 

 

1. Oprichting en samenstelling  

In huize Terloo wordt een collectief overlegorgaan opgericht dat minstens drie leden en maximum 5 

leden telt.  

De gebruikersraad vergadert minstens driemaal per jaar.  

De leden van het collectief overlegorgaan worden uit en door de gebruikers van de voorziening of 

hun vertegenwoordigers gekozen voor een termijn van vier jaar.  

Als er minder dan drie leden gekozen worden, wordt een collectieve inspraak georganiseerd. In het 

charter wordt de wijze bepaald waarop die inspraak georganiseerd wordt.  De verantwoordelijken 

van de voorziening organiseren in dat geval na twee jaar opnieuw verkiezingen.  

De verantwoordelijken van de organisatie zijn belast met de organisatie van de verkiezingen.  

De kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.  

Het mandaat van de leden van het collectief overlegorgaan is hernieuwbaar. Het mandaat van een 

lid vervalt  : 

1° bij het verstrijken van de termijn waarvoor dat lid gekozen is 

2° als de gebruiker de voorziening verlaat 

3° bij ontslag van het lid  

In de gevallen, vermeld in 2° en 3°, kan op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met de 

voorziening een andere gebruiker of vertegenwoordiger verkozen worden, die het vrijgekomen 

mandaat voortzet. Indien het aantal leden minder dan drie wordt, is de gebruikersraad niet meer 

rechtsgeldig samengesteld en worden nieuwe verkiezingen georganiseerd.  

 

2. Bevoegdheden  

*Tussen de voorziening het collectief overlegorgaan is voorafgaand overleg verplicht over :  

1°Wijzigingen aan het reglement van orde (het charter)  

2°Belangrijke wijzigingen in de algemene woon – en leefsituatie  

3°Wijzigingen in het concept van de voorziening 



*Zowel de voorziening als het collectief overlegorgaan hebben initiatiefrecht om advies te vragen of 

uit te brengen over aangelegenheden die de verhouding tussen de voorziening en de gebruikers of 

hun vertegenwoordigers aangaan.  

 

Er is hoorrecht en antwoordplicht over elk onderwerp waarover het collectief overlegorgaan een 

standpunt aan de verantwoordelijken van de voorziening mee wil delen.  

*De voorziening verstrekt aan het collectief overlegorgaan de noodzakelijke informatie over 

beslissingen die rechtstreeks over de woon- en leefsituatie van de gebruikers gaan en over alle 

andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie over de 

jaarrekening van de voorziening en het doelmatig inzetten van de middelen  

*Eén afgevaardigde van het collectief overlegorgaan wordt lid van het centraal adviescomité dat 

binnen de VZW Provincialaat Der Broeders van Liefde werd opgericht. Dit comité duidt één van haar 

leden aan die als waarnemend lid op de raad van bestuur uitgenodigd wordt voor besprekingen die 

te maken hebben met de orthopedagogische centra. 

 

3.Klachtenbehandeling   

Klachten, meningsverschillen tussen Huize Terloo en het collectief overlegorgaan over de 

samenstelling en/of werking van het overlegorgaan zullen beide partijen eerst in onderling overleg 

trachten op te lossen.  

Indien er geen oplossing komt, wordt de klacht, gemeld aan de administrateur-generaal van het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.  

   

 

 

 

 

 


