STATUTEN ADVIESORGAAN VOOR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUREN
Titel 1: Begrippenlijst
Art. 1 – In dit reglement wordt verstaan onder:
1° lokale infrastructuur vrije tijd: de verzameling van onroerende goederen (gebouwen en terreinen)
en roerende goederen (materialen) die het lokaal bestuur De Pinte beheert en ter beschikking stelt
voor de organisatie van activiteiten die ressorteren onder de cultuurgebonden aangelegenheden;
2° cultuurgebonden aangelegenheden: de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 4, 1° t.e.m. 10°
van de Bijzondere Wet tot de hervorming van de Instellingen van 8 augustus 1980, in de praktijk
handelt het in het kader van dit reglement om allerhande aan vrije tijd gerelateerde activiteiten en
evenementen;
3° het adviesorgaan: het orgaan dat door dit reglement wordt opgericht ter advisering van het
algemeen beleid inzake de toegewezen aangelegenheden;
4° de adviesraden: de raden die door het lokaal bestuur worden ingericht om tegemoet te komen
aan de inspraakmogelijkheden voor gebruikers en verenigingen zoals bepaald in het
Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974;
5° het decretaal kader: het geheel aan bepalingen, vastgelegd in de decreten van het Vlaams
Parlement en hun uitvoeringsbesluiten, dat voor het lokaal bestuur van toepassing is bij de
organisatie van inspraak van verenigingen en gebruikers met betrekking tot de cultuurgebonden
aangelegenheden;
6° bestuursperiode: de periode vanaf 1 december volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en
eindigt op 3o november van het jaar waarin de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden;

Titel 2: Oprichting, naam, doel en duur
Art. 2 – Het lokaal bestuur De Pinte richt, in toepassing van het decretaal kader, een orgaan op dat
als opdracht heeft het lokaal bestuur te adviseren bij het beheer van de lokale infrastructuur vrije
tijd. Het orgaan wordt genoemd: Adviesorgaan voor Vrije Tijdsinfrastructuur (AVTI).
Art. 3 – Het adviesorgaan heeft als opdracht het lokaal bestuur, zowel op eigen initiatief als op
verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, te adviseren omtrent
het algemeen beleid over volgende aangelegenheden betreffende de lokale infrastructuur vrije tijd
die voor gebruik door derden in aanmerking komt:
1° de verwerving of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen
2° de plannen voor bouwen of verbouwen van onroerende goederen
3° de inrichting en het onderhoud van onroerende goederen
4° het beleid voor aankoop en onderhoud van roerende goederen
5° de opmaak en aanpassing van gebruiksreglementen.
De adviesbevoegdheid zoals vermeld in het voorgaande lid 4° en 5° met betrekking tot de werking
van de openbare bibliotheek, wordt, met uitzondering van het reglement voor het gebruik van
onroerende goederen, uitgesloten van dit reglement.

Art. 4 – Het adviesorgaan wordt telkens opgericht voor de duur van één lokale bestuursperiode.
Uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, stelt deze de leden van het
adviesorgaan vast. Zolang het nieuwe adviesorgaan niet is samengesteld, blijft het oude in werking.
Het adviesorgaan dat één jaar na de installatie van de gemeenteraad niet is vernieuwd, wordt in zijn
samenstelling van dat moment ontbonden.

Titel 3: Samenstelling
Art. 5 – Het adviesorgaan wordt samengesteld als commissie van advies, zoals bedoeld in artikel 9
(formule 1) van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, waarbij de bescherming
van de filosofische en ideologische strekkingen gewaarborgd wordt.
Art. 6 – De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van het adviesorgaan en houdt hierbij rekening
met een aantal evenwichten.
1° Elk geslacht moet voor ten minste één derde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd
zijn;
2° Elke deelgemeente moet vertegenwoordigd zijn door middel van minstens één stemgerechtigd lid;
3° Maximum één derde van de stemgerechtigde leden is aangesteld als deskundig lid.
Art. 7 – Het adviesorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen die gebruik
maken van de lokale infrastructuur vrije tijd en uit stemgerechtigde deskundigen.
Worden tevens toegevoegd als waarnemende leden, zonder stemrecht:
- vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen
- een vertegenwoordiger van het secretariaat
- een vertegenwoordiger van de gemeentelijke dienst die het gebouwenbeheer opvolgt
Art. 8 – Een vertegenwoordiger van gebruikers kan slechts voorgedragen worden door een
vereniging die aantoont dat zij in de loop van de 3 voorgaande jaren, jaarlijks gebruik maakte van de
lokale infrastructuur vrije tijd.
Het college van burgemeester en schepenen doet een oproep voor kandidaat-vertegenwoordigers
van de verenigingen. De gemeenteraad neemt kennis van alle kandidaturen en duidt de leden van
het adviesorgaan aan.
Van elke deelsector vrije tijd waarvoor het lokaal bestuur een afzonderlijke adviesraad heeft
opgericht, moet tenminste vanuit één vereniging een vertegenwoordiger aangeduid worden. Geen
van de deelsectoren mag een meerderheid van de stemmen in het adviesorgaan bezitten.
Een kandidaat kan niet geweerd worden op grond van de filosofische of ideologische strekking van
hemzelf of van de vereniging die hem heeft voorgedragen.
Art. 9 – Iemand kan slechts aangeduid worden als deskundig lid, indien hij/zij een professionele
kwalificatie op het gebied van beheer van roerende en onroerende goederen, zoals omschreven in
artikel 3, tweede lid kan aantonen. De kandidaat toont zijn/haar deskundigheid aan, aan de hand van
een curriculum vitae die aan de kandidaatstelling wordt toegevoegd.
Het college van burgemeester en schepenen doet een oproep voor stemgerechtigd kandidaatdeskundigen. De oproep bevat een omschrijving van de gewenste deskundigheid.
De gemeenteraad duidt de stemgerechtigde deskundigen aan uit de voorgedragen kandidaten.
Art. 10 – Het adviesorgaan kan zelf, in functie van het te verlenen advies, deskundigen extern aan
het adviesorgaan uitnodigen. Deze externen hebben geen stemrecht.

Onverminderd artikel 7, 3°lid kan een lokaal mandataris, met uitzondering van de leden van het
college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de besproken materies, niet deelnemen aan
de vergaderingen van het adviesorgaan.
Art. 11 – Indien de samenstelling in de loop van de bestuursperiode niet meer in overeenstemming is
met de bepalingen van artikel 8 en 9, gaat de gemeenteraad over tot de aanduiding van nieuwe
vertegenwoordigers. In dat geval gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de
procedure zoals beschreven in artikel 8 en 9.
Bij het ontbreken van reservekandidaten die de evenwichten, zoals beschreven in de artikelen 6 en 8,
2°lid, kunnen herstellen, kan de gemeenteraad beslissen de reservelijst niet aan te spreken. In dat
geval gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de procedure zoals beschreven in
artikel 8.
Art. 12 – De mandaten worden kosteloos opgenomen.

Titel 4: Werking
Art 13 – Het adviesorgaan maakt, voor de organisatie van zijn werking, een huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement omschrijft de werkwijze voor agendering, uitnodiging, ter
beschikkingstelling van dossierstukken, verloop en verslaggeving van de vergaderingen van het
adviesorgaan. Het regelt tevens de werkwijze bij de uitvoering van artikelen 14 t.e.m. 18 van dit
reglement.
Art. 14 – Het adviesorgaan kiest bij de aanvang van de werkingsperiode een voorzitter en een
ondervoorzitter uit zijn midden.
Art. 15 – Het secretariaat van het adviesorgaan wordt waargenomen door de dienst vrije tijd. Het
Lokaal Bestuur zorgt voor de logistieke ondersteuning van de werking.
Art 16 – Alvorens een advies uit te brengen, consulteert het adviesorgaan desgewenst de
regelmatige gebruikers van de goederen waarop het advies betrekking heeft.
De vraag tot het uitbrengen van een advies kan komen van het college, dat in dit geval vermeldt wat
de voorwaarden zijn waaraan het advies dient te voldoen (tijdskader, participatie, specifieke vragen,
…). Het initiatief kan eveneens komen van het adviesorgaan zelf, in welk geval dit vrij kan beslissen
over de formele vereisten van het advies. Het college geeft binnen de zes weken na ontvangst van
het advies een gemotiveerd antwoord aan het adviesorgaan.
Art. 17 – Het adviesorgaan kan werkgroepen of commissies oprichten, ter voorbereiding van
specifieke opdrachten of onderzoeken. De voorzitter en de secretaris van het adviesorgaan worden
op de hoogte gebracht van de data en de agenda van de vergaderingen van de werkgroepen en de
commissies.
Art. 18 – Bij drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging, kan het secretariaat een
schrijven sturen naar het betrokken lid. Het secretariaat verzoekt het lid om zijn/haar toekomstig
engagement kenbaar te maken. Indien hier niet op wordt ingegaan of indien de adviesraad de
motivatie als onvoldoende kwalificeert, kan het adviesorgaan het betrokken lid als ontslagnemend
beschouwen.

Titel 5: Algemeen

Art. 19 – Het secretariaat van het adviesorgaan houdt een inventaris bij van de goederen die behoren
tot de lokale infrastructuur vrije tijd onder adviesbevoegdheid van dit orgaan. Deze inventaris wordt
telkens bij het installatiebesluit van dit orgaan op de gemeenteraad als bijlage gevoegd.
Art. 20 – De gemeenteraad stelt de lijst van de infrastructuren vast.
Art. 21 - Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2022.

