ORGANIEK REGLEMENT VOOR HET BEHEERSORGAAN
VAN STEDELIJK CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER EEKLO

Titel 1: Opdracht
Artikel 1
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid
(gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van
het Stedelijke Cultuurcentrum.

Titel 2: Omvang en zetel Cultuurcentrum
Artikel 2
Het Stedelijk Cultuurcentrum omvat:
-

Cultuurcentrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat
3 lokalen voor cultureel gebruik, Stadskantoor, Industrielaan 2, Eeklo



-

0.2: zaal aan stadsarchief gelijkvloers
1.1: schepenzaal 1e verdieping
e
2.1: vergaderzaal 2 verdieping


2 lokalen voor cultureel gebruik, Stedelijke Bibliotheek, Molenstraat 36, Eeklo



auditorium
leeszaal

De zetel is gevestigd in het Cultuurcentrum, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo.
Indien dit nodig mocht blijken, kan hij op voorstel van het beheersorgaan om het even waar
gevestigd worden op het grondgebied van de gemeente.

Titel 3: Doel Cultuurcentrum
Artikel 3
(art. 2, 3° decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid):
Het cultuurcentrum is culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale
bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Daarnaast verzorgt het
cultuurcentrum een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod, gericht op de bevolking van het
streekgericht werkingsgebied rond Eeklo. Deze taken worden geconcretiseerd in de
strategische meerjarenplanning van de gemeente.

Titel 4: Bevoegdheden
Artikel 4
Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het
cultuurcentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid,
het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de

huurovereenkomsten,…) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het
centrum.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht
op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid
betreffende het cultuurcentrum.
Het beheersorgaan is, op voordracht van de leidinggevende cultuurfunctionaris en binnen de
perken van de beschikbare middelen, bevoegd voor het opstellen van de programmering met
eigen culturele activiteiten van het cultuurcentrum. Het beheersorgaan is bevoegd voor het
opstellen van de activiteitenkalender van het centrum, zowel wat de eigen activiteiten betreft,
als deze van derden.
Het beheersorgaan stelt, samen met de leidinggevende cultuurfunctionaris, jaarlijks een lijst
met actiepunten op, die als onderdeel van het actieplan gemeentelijk cultuurbeleid ter
goedkeuring door de cultuurbeleidscoördinator wordt voorgelegd aan het college. Het
beheersorgaan stelt jaarlijks ook, samen met de leidinggevende cultuurfunctionaris, een
werkingsverslag op dat beschrijft hoe de actiepunten in het voorbije jaar werden uitgevoerd
en dat in een globaal werkingsverslag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college
door de cultuurbeleidscoördinator.
Artikel 5
Overeenkomstig artikel 17 van het Cultuurpact mag de programmering of de inhoud van
activiteiten die plaatsvinden op initiatief van gebruikers in het cultuur- of
gemeenschapscentrum niet het voorwerp zijn van enige inmenging vanwege het
beheersorgaan, tenzij die activiteiten in strijd zijn met wetgeving (strafrecht, sociaal recht,
fiscaal recht, economisch recht, …) of grondwettelijke waarborgen.

Titel 5: Samenstelling
Artikel 6
Het beheersorgaan wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact.
§1. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad en worden
samengesteld enerzijds uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en anderzijds uit
vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen.
§2. Laatstgenoemde afgevaardigden worden verkozen uit de ingediende kandidaturen bij de
gemeente. De leidinggevende cultuurfunctionaris/de gemeenteraad bepaalt aan welke
criteria deze kandidaten moeten voldoen, de gemeenteraad maakt op basis van deze criteria een selectie uit de
kandidaten.

§3. De gemeenteraad bepaalt de manier waarop de kandidaturen worden ingediend.
§4. Het aantal leden van het beheersorgaan wordt vastgelegd op 18, 7 uit de gemeenteraad
en 11 uit de lijst kandidaten, vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen.
§5. Daarnaast kan het al samengestelde beheersorgaan van het cultuurcentrum
deskundigen coöpteren als stemgerechtigd lid

§6. De schepen van cultuur is waarnemend lid van het beheersorgaan.
Artikel 7
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en
houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 8
De hoedanigheid van lid wordt verloren:
-

-

-

-

voor de leden afgevaardigd door de gemeenteraad: indien de politieke fractie van de
gemeenteraad waardoor zij afgevaardigd werden tot hun vervanging besluit. De
gemeenteraad dient over te gaan tot een globale hernieuwing van hun
vertegenwoordigers in de loop van de drie eerste maanden volgend op de installatie
van een nieuwe gemeenteraad
voor de vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen : bij een nieuwe
bestuursverkiezing in de adviesraad waarvan men afgevaardigde is of indien de
adviesraad tot hun vervanging besluit ; bij ontslag of uitdiensttreding uit de
gebruikersgroep die men vertegenwoordigt. Er dient eveneens te worden overgegaan
tot een globale hernieuwing van de vertegenwoordigers van de gebruikers en van de
strekkingen in de loop van de drie eerste maanden volgend op de installatie van de
nieuwe gemeenteraad.
Door ontslag van het lid ; dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van Het
beheersorgaan medegedeeld te worden.
Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden
van de aanwezige leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie
achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan kan wijzen op een gebrek
aan engagement en is een reden tot uitsluiting.
voor gecoöpteerde leden: indien het beheersorgaan beslist om tot vervanging over te
gaan.

Het lidmaatschap mag evenwel niet langer duren dan zes jaar, doch is hernieuwbaar.
Artikel 9
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen vermeld onder art.
7, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de politieke fractie van de
gemeenteraad. Deze opvolging dient te geschieden met inachtneming van de voorwaarden
gesteld onder art. 5.
De opvolger voleindigt het mandaat.

Titel 6: Voorzitter – Ondervoorzitter
Artikel 10
De voorzitter wordt bij geheime stemming door alle leden van het beheersorgaan verkozen
uit de vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen. De ondervoorzitter
wordt verkozen uit de door de gemeenteraad aanvaarde leden.
Indien in de eerste stemronde geen der kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen
bekomt, wordt herkozen onder de twee best geplaatste kandidaten.

Bij een gelijk aantal stemmen in deze tweede stembeurt is de oudste kandidaat verkozen.

Titel 7: Samenkomsten
Artikel 11
De directeur van het cultuurcentrum is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk
van het beheersorgaan.
Het beheersorgaan vergadert minstens éénmaal per semester en zo dikwijls als de belangen
van het stedelijk Cultuurcentrum het vereisen.
De oproepingsbrieven worden door de voorzitter, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter
alsmede door de secretaris ondertekend en, samen met de dagorde, verstuurd aan ieder lid
ten minste één week voor de vergadering.
Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens veertien dagen voor de
vergadering schriftelijk door een lid wordt ingediend bij de voorzitter.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden,
tenzij mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden. Eén derde
van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het
beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde dagorde. Deze samenkomst dient plaats
te vinden binnen de maand na schriftelijk indienen van zulk verzoek bij de voorzitter.
Artikel 12
De vergaderingen van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook die afwezig is door het lid met de hoogste
leeftijd.
Artikel 13
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Als er
gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens één derde van de
aanwezige leden, gebeurt de stemming geheim. Bij staking van stemmen is, behoudens bij
geheime stemming, de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt
verworpen bij staking van stemmen.
Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe
stemronde plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen. Wanneer ook
deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de oudste kandidaat gekozen.
Artikel 14
Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan wordt een verslag opgesteld en opgenomen in
een register ad hoc. Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en door hem samen
met de voorzitter ondertekend, na goedkeuring door de volgende vergadering.
Elk lid ontvangt een beknopt verslag van de vergadering van het beheersorgaan binnen één
maand na de samenkomst.

Artikel 15
Omwille van hun bijzondere deskundigheid, kan de voorzitter van het beheersorgaan voor
welbepaalde punten personen uitnodigen die geen lid zijn van het beheersorgaan. Zijn
hebben slechts raadgevende stem.
Artikel 16
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking bij
huishoudelijk reglement bepaald worden.
Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het
beheersorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan een beroep gedaan worden op nietleden van het beheersorgaan of deskundigen.

Titel 9: Wijzigingen organiek reglement
Artikel 17
Aan het Organiek reglement voor het beheersorgaan van het Stedelijk Cultuurcentrum De
Herbakker Eeklo kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht door de gemeenteraad, na
voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan van het Cultuurcentrum, die tevens
gevraagd wordt een schriftelijk advies uit te brengen.

