UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 30 maart 2015.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, A. Dierckx, D. Van
Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning,
V. De Block, B. Veraart, S. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: S. Van Heybeeck en M. Beyers, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6: Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor het beheersorgaan
van het gemeenschapscentrum.
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 gemeenteraadsbeslissingen van 28 april 2014 met betrekking tot de oprichting
van het Gemeenschapscentrum Kalmthout en de goedkeuring van de oprichting van een
beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum;
Overwegende dat de werking van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum dient
vastgelegd te worden in een organiek reglement; dat dit organiek reglement werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014; dat in het organiek
reglement in het artikel 12 omschreven staat dat het beheersorgaan een huishoudelijk
reglement opstelt waarin zij haar interne werking verder regelt; dat dit huishoudelijk reglement
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het artikel 5 §1 van het organiek reglement van het beheersorgaan dat stelt dat het
beheersorgaan inspraak- en adviesrecht heeft met betrekking tot alle aspecten van het
beheer van het gemeenschapscentrum, zoals bij het opstellen van een huishoudelijk
reglement,… ; dat het huishoudelijk reglement besproken werd tijdens de bijeenkomst van
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het beheersorgaan in zitting van 25 februari 2015; dat het beheersorgaan akkoord gaat met
het voorstel van huishoudelijk reglement;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorliggende
ontwerp van huishoudelijk reglement voor het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, David
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Liliane Willemsen, Veerle De Block, Stig Bosmans,
Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning,
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerelemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans,
Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement voor het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum goed. Dit reglement gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2 .Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van het beheersorgaan.

“Huishoudelijk reglement
beheersorgaan gemeenschapscentrum Kalmthout.
Artikel 1. Oproeping en agenda
§1. De oproepingsbrieven voor de vergaderingen van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum worden ondertekend door de voorzitter of bij diens afwezigheid door
de ondervoorzitter, alsmede door de secretaris. Aan de beheerders die hiermee ingestemd
hebben kan de oproeping per e-mail geschieden. De uitnodigingen worden ten minste acht
dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden en naar de
waarnemers. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.
§2. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste veertien dagen voor
de samenkomst schriftelijk door een stemgerechtigd lid wordt ingediend bij de voorzitter.
§3. Eén derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping
van het beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst moet
plaatsvinden binnen de maand na het schriftelijk indienen van het verzoek bij de voorzitter.
§4. Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden kunnen niet worden opgeroepen
tijdens de maanden juli en augustus.
Artikel 2. Quorum en volmacht
§1. Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien ten minste één derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die
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geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Tussen
deze twee vergaderingen moet een termijn van 15 dagen verstrijken.
§2. De leden van het beheersorgaan kunnen zich op de samenkomsten laten
vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van het beheersorgaan, dat drager
moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam, die zal worden overhandigd aan de
voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting. Geen enkel lid mag echter ter zitting
optreden in de plaats van meer dan één afwezig lid.
Artikel 3. Verloop van de vergaderingen
§1. De samenkomsten van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Als beiden niet aanwezig kunnen zijn, duidt de
voorzitter op voorhand een ander stemgerechtigd lid aan om de vergadering voor te zitten en
verstrekt haar/hem tijdig de nodige informatie.
§2. Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering.
De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het
oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan kan deze volgorde
worden gewijzigd.
§3. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd
worden, tenzij mits het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
§4. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch
verzonden naar de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld, tenzij
het beheersorgaan anders bepaalt.
Artikel 4 Wijze van stemmen
§1. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid (= helft + 1) van de geldig
uitgebrachte stemmen. Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten
minste één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en
schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming publiek.
§2. Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in het
geval van staking van stemmen.
§3. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
§4. Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een
nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook
deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat gekozen.
Artikel 5. Werkgroepen
Aansluitend aan artikel 15 van het organiek reglement van het beheersorgaan kunnen
werkgroepen opgericht worden. Bij de oprichting van een werkgroep duidt het beheersorgaan
een voorzitter aan die de werkgroep samenstelt in functie van het specifiek onderwerp.
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De voorzitter brengt verslag uit aan het beheersorgaan. De werkgroepen vergaderen
onafhankelijk. De werkgroepen mogen geen zelfstandig advies uitbrengen aan de
desbetreffende instanties.
Het lidmaatschap van een werkgroep loopt ten einde bij de installatie van een nieuw
beheersorgaan, maar is hernieuwbaar. Het beheersorgaan kan ten allen tijde overgaan tot
stopzitting van de werkgroepen.”

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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