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ln openbare zitting vergaderd,

Organiek reglement van het beheersorgaan voor de gemeentelijke socio-culturele
infrastructuur Lievegem: goedkeuring
Bevoegd lid
Tony Vermeire, burgemeester

Regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2018, artikel 304
Decreet betreffende het Cultuurpact van 28 januari 1974, artikel 6 en 7
Feiten en motivering
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat geen specifieke bepalingen rond de installatie van een
cultuurraad. Er is eveneens geen sectorale regelgeving die verplichtingen stipuleert over de
cultuurraad.
Wel blijft het Cultuurpact van toepassing waardoor het het lokale bestuur verplicht is om een
beheersorgaan op te richten voor alle gemeentelijke actoren die ressorteren onder het Cultuurpact
Daarnaast is het lokale bestuur ook verplicht om een adviesorgaan op te richten bij de uitrol van
het cultuurbeleid in de gemeente. Een adviesorgaan (bv. cultuurraad) is niet hetzelfde als een
beheersorgaan. Adviseren is niet gelijk aan beheren. Beide organen moeten dus apart formeel
worden opgericht.
De beheersorganen van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot organiseerden een gezamenlijk
overleg op 3 oktober,l4 november en 12 december 2018 om een gezamenlijk advies te
formulieren rond de toekomst van het beheersorgaan Lievegem.

ln functie van de herinstallatie van het beheersorgaan Lievegem is het nodig om een organiek

reglement voor dit nieuw beheersorgaan op te stellen.

Besluit
Mel24 stemmen voor (Nicholas Spinel, Tony Vermeire, Kim Martens, Freddy Haegeman, Caroline
Fredrick, Chris De Wispelaere, Gerrit Van Brabandt, Guy De Neve, Hilde De Graeve, lvan
Goethals, Vincent Laroy, Martine Lataire-Gyssels, Steven Lambert, Jeroen Van Acker, Dirk De
Poorter, Tim Maenhout, Judith De Muynck, Nik Braeckman, Ann Boterdaele, Didier Garré, Maikel
Parmentier, Patrick Dossche, Wouter De Muynck, Steven Van Gansbeke), 3 onthoudingen
(Annemie De Bie, Peter Cousaert, Wout Bonroy)
Eniq artikel
De gemeenteraad keurt het organiek reglement voor het beheersorgaan voor de gemeentelijke
socio-cu ltu rele nfrastructuu r Lievegem goed.
i

Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Orqaniek reqlement voor het beheersoroaan voor de qemeenteliike socio-culturele infrastructuur
Lieveoem

Artikel 1
Er wordt een beheersorgaan opgericht met als opdracht het gemeentebestuur te adviseren rond
de planning, bouw en verbouw van de socio-culturele infrastructuur in de gemeente.
Artikel 2
De zetel van het beheersorgaan is gevestigd in het administratief centrum, KasteelstraatT2,992Q
Lievegem.
doelstelling

Artikel 3
De socio-culturele infrastructuur omvat de zalen door de gemeente beheerd met het oog op
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale
bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Dit impliceert de gebouwen en
zalen in gemeentelijke eigendom of gehuurd door de gemeente die van nut kunnen zijn voor het
(socio-)culturele verenigingsleven.
Artikel 4
Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over de voorbereiding en de uitvoering van het
beheer van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur zoals de algemene dagelijkse werking,
de reglementering, de staat en het gebruik van de infrastructuur, de huurovereenkomsten,...
Het uitgangspunt bij advisering door het beheersorgaan is een maximale ondersteuning van het
(socio-)culturele verenigingsleven in elke kern van Lievegem.
samenstelling

Artikel 5
Het beheersorgaan van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur wordt samengesteld
overeenkomstig artikel 9b+ van het cultuurpact van 28 januari 1974 (gemengd beheer) waarbij de
samenstelling bestaat uit volgende stemgerechtigde leden:
1 vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad
9 afgevaardigden van de gebruikers, voorgedragen door de gemeentelijke cultuurraad
Het staat alle leden vrij één plaatsvervanger aan te duiden. De schepen van cultuur en de
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Artikel 16
Om het beheersorgaan voor de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur in de gelegenheid te
stellen zijn taak naar behoren uit te voeren, zal het gemeentebestuur deze raad permanent, tijdig
en volledig op de hoogte brengen van alle beleidsvoornemens en lopende dossiers die hen
aanbelangen en dit voor de fase van de besluitvorming.
Artikel 17
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de schepen van
cultuur stellen met een duidelijke omschrijving van de concrete vraag, de vermelding van de
uiterste datum voor het advies en alle nodige informatie met betrekking tot de dossiers waarover
advies gevraagd wordt.
Artikel 18
Een advies van het beheersorgaan maakt steeds deel uit van het betrokken dossier. Telkens als
een advies wordt overgemaakt, verbindt het gemeentebestuur zich ertoe om te antwoorden binnen
een redelijke termijn (1 maand). ln geval van een negatief antwoord motiveert het
gemeentebestuur waarom het advies of delen ervan niet gevolgd werden.
toetred ingsvoonruaarden

Artikel 19
Aanvragen tot toetreding worden gericht aan het beheersorgaan van de gemeentelijke socioculturele infrastructuur, die de aanvraag onderzoekt en het advies voorbereidt.
Artikel 20
Aan de aanstelling als lid van het beheersorgaan kan vroegtijdig een einde komen door:
' Het vrijwillig ontslag uit het beheersorgaan of uit de organisatie, instelling of belangengroep
waarvan het betrokken lid de afgevaardigde is.
' Het intrekken van de opdracht door de afgevaardigde organisatie, instelling of belangengroep
waarvan het betrokken lid de afgevaardigde is.
bijzonderheden

Artikel 21
Gevallen niet vermeld in het organiek reglement behoren tot de bevoegdheid van het
beheersorgaan.

Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website en aan de leden van de werkgroep.
Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur

De Voorzitter

Eddy De Mits

Nicholas Spinel

Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 5 maart 2019
De Algem

cteur

De Voorzitter
Nicholas Spinel

gemeentelijke cultuurdienst worden als waarnemend lid op de vergaderingen uitgenodigd
Artikel 6
Het beheersorgaan zelf kan individueel geïnteresseerde leden coópteren tot een maximum van 1/3
van het totaal aantal stemgerechtigde leden. De gecoópteerde leden kunnen geen
gemeenteraadsleden zijn.
Artikel 7
Het beheersorgaan wordt in haar geheel vernieuwd, uiterlijk 6 maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft in functie totdat de nieuwe raad is
geïnstalleerd.
Artikel 8
De voorzitter en de penningmeester worden met gewone meerderheid verkozen onder de leden
voor de duur van de legislatuur.
interne werking

Artikel 9
Het beheersorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen vereisen met een minimum van 4 keer
per jaar.
Artikel í0
Uitnodigingen voor vergaderingen worden minstens 7 dagen op voorhand door voorzitter en
secretaris verstuurd. De uitnodiging vermeldt de agenda voor de vergadering. Bij
hoogdringendheid kan op de vergadering een agendapunt toegevoegd worden.
Artikel 11
De penningmeester houdt de inkomsten en uitgaven van het beheersorgaan bij en zorgt voor de
bewaring van het geld op een bankrekening. Hij/zij geeft een stand van zaken op elke vergadering
ondersteuning

Artikel 12
De cultuurdienst staat in voor het secretariaat van het beheersorgaan en zorgt voor de
administratieve taken. De secretaris ondertekent samen met de voorzitter alle officiële documenten
die uitgaan van het beheersorgaan.
Artikel 13
De cultuurdienst staat in voor de praktische ondersteuning van het beheersorgaan, verzekert de
logistieke ondersteuning en staat in voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding.
Artikel 14
Het gemeentebestuur stimuleert de werking van het beheersorgaan door voldoende financiële en
logistieke ondersteuning te verlenen. Het budget is aangepast aan de taken die het
gemeentebestuur aan het beheersorgaan opdraagt.
adviezen en beslissingen
Artikel í 5
Het beheersorgaan vergadert geldig wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig is. lndien
niet aan deze voonrvaarde is voldaan, wordt er op de volgende vergadering, ongeacht het aantal
aanwezigen, geldig gestemd of geadviseerd. Adviezen worden genomen bij gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.

