UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 28 april 2014.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen; D. Van Peel, voorzitter RMW;
C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren, S.
de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ; V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: H. De Schepper en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 5: Goedkeuring van de oprichting van een beheersorgaan voor het
gemeenschapscentrum en goedkeuring van het organiek reglement.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd worden;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden met betrekking tot de oprichting van het
Gemeenschapscentrum Kalmthout;
Overwegende dat het gemeenschapscentrum dient beheerd te worden door een beheersorgaan; dat dit beheersorgaan een adviserende bevoegheid heeft over alle aangelegenheden
die betrekking hebben op het gemeenschapscentrum;
Overwegende dat de werking van het beheersorgaan dient vastgelegd te worden in een
organiek reglement;
Gelet op het feit dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om een beheersorgaan op
te richten en het bijhorende organiek reglement goed te keuren;
Gelet op het advies van de cultuurraad in zijn zitting van 4 april 2014;
Gehoord de schepen bevoegd voor cultuur;
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Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring hecht aan de oprichting van het
beheersorgaan voor het Gemeenschapscentrum Kalmthout; dat deze beslissing genomen
wordt op basis van het feit dat decretaal aan een gemeenschapscentrum steeds een
beheersorgaan moet zijn verbonden; dat de raad zijn akkoord geeft aan het organiek
reglement dat de werking regelt van dit beheersorgaan;
BESLUIT: met 23 jastemmen van René Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef
Duerloo, Clarisse De Rydt, S. Van Heybeeck, Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas
Jacobs.
Artikel 1.Het gemeentebestuur van Kalmthout richt een beheersorgaan op voor het
Gemeenschapscentrum Kalmthout conform het decreet houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid en het Cultuurpact.
Art. 2.De gemeenteraad keurt het organiek reglement voor het beheersorgaan van het
Gemeenschapscentrum Kalmthout goed. Het organiek reglement gaat hierbij integraal als
bijlage.
Art. 3.Een kopie van deze raadsbeslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

“Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum
Kalmthout.
Titel 1. Definitie en omvang
Artikel 1.
Het gemeentebestuur van Kalmthout richt een beheersorgaan op voor het
Gemeenschapscentrum Kalmthout conform het decreet lokaal cultuurbeleid en het
Cultuurpact.
Artikel 2.
Het gemeenschapscentrum is de culturele infrastructuur die door het gemeentebestuur wordt
beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten
behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.
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Artikel 3.
Het gemeenschapscentrum Kalmthout omvat volgende infrastructuur:
1. Den Blijdenberg bestaande uit een polyvalente zaal, de zolder en 2 zaaltjes
gelegen Wuustwezelsteenweg 19 te Kalmthout,
2. Het kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31 te Kalmthout,
3. Den Boogart (oranje lokaal) en den Boogie, Statiestraat 2 te Kalmthout.

Titel 2. Doel.
Artikel 4.
§1. Het beheersorgaan van Kalmthout zal het gemeentebestuur bijstaan bij het beheer van
het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan zal via het gemeenschapscentrum de nodige
initiatieven ontwikkelen om het culturele leven in de gemeente te ondersteunen en te
stimuleren binnen de in het meerjarenplan vooropgestelde doelstellingen van het
gemeentebestuur.
§2. Het gemeenschapscentrum kan zelf activiteiten organiseren of in samenwerking met
andere socio-culturele actoren. Dank zij deze samenwerking zal er een optimale spreiding
over het grondgebied van Kalmthout tot stand komen.
§3. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief zal het beheersorgaan adviezen
uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het beheer van het gemeenschapscentrum.

Titel 3. Bevoegdheden en verplichtingen.
Artikel 5.
§1. Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht met betrekking tot alle aspecten van
het beheer van het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en
uitrusting, het financieel beleid, de werking, het opstellen van een huishoudelijk reglement,…)
en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het gemeenschapscentrum.
§2. Om zijn bevoegdheden effectief te kunnen uitoefenen, heeft het beheersorgaan recht op
informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur betreffende het
gemeenschapscentrum.
§3. Het gemeentebestuur zal formele adviesvragen steeds schriftelijk stellen. Het
gemeentebestuur zal bij een adviesvraag alle nodige informatie voegen. Het beheersorgaan
beschikt minimaal over een termijn van vier weken te rekenen vanaf de datum van aankomst
van de adviesvraag om het advies te formuleren. Slechts om uitzonderlijke redenen en
omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten.

3/7

In onderling overleg tussen het gemeentebestuur en het beheersorgaan kan de termijn ook
verlengd worden.
Het beheersorgaan zal de uitgebrachte adviezen steeds schriftelijk bezorgen aan het
gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de
uitgebrachte adviezen motiveren.
§4. Het beheersorgaan is, op voorstel van de personeelsleden van de gemeentelijke
cultuurdienst en binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd voor het opstellen
van de programmering met eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum.
Het beheersorgaan is daarnaast ook bevoegd voor het opstellen van de activiteitenkalender
van het gemeenschapscentrum, zowel wat de eigen activiteiten betreft als deze van derden.
Wanneer in het gemeenschapscentrum activiteiten plaatsvinden op initiatief van gebruikers,
komt het beheersorgaan niet tussen in de programmering en culturele inhoud van deze
activiteiten, met uitzondering van activiteiten die in strijd zijn met de wetgeving. In dergelijke
gevallen dient de rechtsgrond op basis waarvan de activiteit geweigerd wordt, schriftelijk
worden meegedeeld aan de gebruiker.
§5.Het beheersorgaan stelt jaarlijks een actieplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen. Het beheersorgaan stelt jaarlijks ook een
werkingsverslag op dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd en dat
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Titel 4. Samenstelling.
Artikel 6.
§1. Het beheersorgaan wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact. Het
beheersorgaan bestaat enerzijds uit 8 afgevaardigden van de inrichtende overheid en
anderzijds uit 8 afgevaardigden van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen.
Het totaal aantal leden van de het beheersorgaan wordt dus vastgelegd op 16. De
afgevaardigden van politiek, gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen moeten in
Kalmthout gedomicilieerd zijn.
§2. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van
het aantal leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering
van de gemeenteraad (proportioneel stelsel). De afgevaardigden van de politieke fracties
moeten geen politiek mandaat bekleden.
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§3. De samenstelling wordt als volgt bepaald:
Stemgerechtigde leden
1) 8 vertegenwoordigers voor de politieke partijen zetelend in de gemeenteraad, te
verdelen volgens het proportioneel stelsel over de verschillende fracties.
2) 8 afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen als
volgt:
a. 3 vertegenwoordiger van het algemeen bestuur van de cultuurraad;
b. 2 afgevaardigden van de gebruikers van de gemeentelijke, culturele
infrastructuur;
c. 2 afgevaardigden van de gebruikers van niet-gemeentelijke, culturele
infrastructuur;
d. 1 deskundige uit de sociaal-culturele sector.
Niet-stemgerechtigde leden
1) De schepen bevoegd voor cultuur.
2) De cultuurambtenaar.
§4. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder mandaat binnen het beheersorgaan wordt
kosteloos waargenomen.
§5. Ten hoogste twee derde van de leden van het beheersorgaan mag van hetzelfde geslacht
zijn.
§6. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
Artikel 7.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en
het huishoudelijk reglement én houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 8.
§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
1. Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
2. Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers of van
de filosofische en ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een
andere afgevaardigde wordt benoemd.
3. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan te worden meegedeeld.
4. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
5. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van 2/3de van
de aanwezige stemgerechtigde leden beslist.
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6. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie opeenvolgende samenkomsten van
het beheersorgaan is een reden tot uitsluiting.
7. Door het niet meer woonachtig zijn in de gemeente.
§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan opnieuw worden
samengesteld. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuwe
samengestelde beheersorgaan is geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren
dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt door de in dit artikel vermelde
redenen, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze
opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder het artikel
6.

Titel 5. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.
Artikel 9.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime
stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter. Eén van
beiden behoort tot de leden afgevaardigd door de gemeenteraad en de andere tot de leden
afgevaardigd door de gebruikers.
Artikel 10.
De cultuurambtenaar neemt, zonder stemrecht, de functie van secretaris waar en neemt de
zorg voor het secretariaatswerk van het beheersorgaan op zich.

Titel 6. Samenkomsten.
Artikel 11.
Het beheersorgaan komt ten minste 2 keer per jaar samen en zo dikwijls de belangen van het
gemeenschapscentrum vereisen.
Artikel 12.
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking
verder regelt. Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Artikel 13.
§1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan wordt een verslag opgemaakt onder de
verantwoordelijkheid van de secretaris. Dit verslag wordt door de secretaris en de voorzitter
ondertekend, na goedkeuring op de volgende samenkomst van het beheersorgaan.
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§2. De leden van het beheersorgaan en het college van burgemeester en schepenen
ontvangen een beknopt verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één
maand na de samenkomst. Dit beknopt verslag wordt voor de gemeenteraadsleden
toegevoegd aan het intranet.

Titel 7. Waarnemers en werkgroepen.
Artikel 14.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 15.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwende
bevoegdheden (zie het artikel 5), waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk
reglement bepaald wordt. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds
waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan
beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of deskundigen.

Titel 8. Verzekering.
Artikel 16.
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur van Kalmthout. Ter dekking van
de risico’s burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, zal het
gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden,
waarnemers en leden van de werkgroepen van het beheersorgaan.
Ook vrijwilligers die meehelpen bij de organisatie van activiteiten die door het beheersorgaan
in het kader van de uitvoering van een goedgekeurd actieplan worden georganiseerd, worden
door het gemeentebestuur verzekerd.

Titel 9. Algemene bepalingen.
Artikel 17.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad worden aangebracht, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan,
die tevens gevraagd moeten worden een schriftelijk advies uit te brengen. Afwijkingen van dit
advies moeten steeds gemotiveerd worden.”

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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