Beheersorgaan Socio-Culturele Infrastructuuur

STATUTEN
Titel 1: Erkenning
Art. 1 –

In deze statuten wordt verstaan onder:
1° gemeenschapscentrum: het geheel of de verzameling van de gemeentelijke gebouwen,
gelegen op het grondgebied van De Pinte, die ruimtes en materiaal ter beschikking stellen voor
alle socio-culturele actoren. Het gemeenschapscentrum van De Pinte bestaat uit: het
gemeenschapscentrum ‘ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)’, het ontmoetingscentrum ‘de
Veldblomme’, het dienstencentrum, de raadzaal van het gemeentehuis en de refter van de
gemeentelijke basisschool;
2° de opdrachten van het gemeenschapscentrum (cf. decreet van 13 juli 2001, titel I, art. 2, 3°):
- cultuurspreiding (het presenteren van professionele en amateurkunsten);
- gemeenschapsvorming (alle activiteiten die de kwaliteit en de samenhang van de lokale
gemeenschap, waar het gemeenschapscentrum werkt, versterken);
- cultuurparticipatie (alle activiteiten m.b.t. de toeleiding naar het cultuuraanbod);
3° cultuurraad: de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC) van De Pinte;
4° beheersorgaan: een raad van bestuur die geen privaatrechterlijk statuut heeft en instaat voor
het beheer van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur;
5° socio-culturele infrastructuur: de onroerende infrastructuur zoals deze beschreven staat in
art.9 van de statuten en het geheel van roerende goederen die door de gemeente ter
beschikking gesteld worden.

Titel 2: Oprichting, naam, doel en duur
Art. 2 –

In toepassing van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter
uitvoering van het decreet van 13 juli 2001, wordt in de gemeente De Pinte een raad van
bestuur opgericht en erkend als beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, hierna
beheersorgaan genoemd.

Art. 3 –

Het beheersorgaan heeft als opdracht het gemeentebestuur, in samenspraak met de andere
advies- en beheersorganen, bij te staan in het beheer van de gemeentelijke socio-culturele
infrastructuur. Daarbij heeft ze de volgende taken:
1° Het beheersorgaan beoogt het beheer van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur;
2° Het beheersorgaan is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van
de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over alle aangelegenheden
betreffende het beheer en de algemene werking van het gemeenschapscentrum
(reglementering, verhuring, tarifering, toezicht, materiaal, aanpassingswerken,
bouwplannen, staat en gebruik van de infrastructuur);
3° Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur inzake programmering;
4° Het beheersorgaan is nauw verbonden met de opdrachten van het gemeenschapscentrum
m.b.t. cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en cultuur-participatie;
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5° Het beheersorgaan zorgt voor het opstellen en aanpassen van een reglement voor het
gebruik van de culturele infrastructuur;
6° Het beheersorgaan onderschrijft de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan
inzake beheer van socio-culturele accommodatie;
7° Het beheersorgaan staat het gemeentebestuur bij in de uitbouw, advisering en het beheer
van het uitleenmateriaal.
Art. 4 –

§1. De regels tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden mogen uitsluitend rekening houden
met de eigen materiële kenmerken van de desbetreffende infrastructuur.
§2. Om ideologische of filosofische redenen kan aan geen enkele groepering het gebruik van
de socio-culturele infrastructuur voor culturele doeleinden worden ontzegd (cf. decreet
betreffende het Cultuurpact van 28 januari 1974, hfdst. VII, art.15).
§3. Het beheersorgaan heeft geen recht op inmenging in de programmering en de inhoud van
de activiteiten die plaatsvinden op initiatief van derden, behalve wat de maatregelen betreft die
behoren tot het domein van reglementering.

Art. 5 –

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum wordt telkens opgericht voor de duur van
één gemeentelijke legislatuur. Het beheersorgaan dient steeds opnieuw samengesteld te
worden, uiterlijk drie maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Zolang het
nieuwe beheersorgaan niet is samengesteld, blijft het oude in werking.

Art. 6 –

Het aantal afgevaardigden door de politieke fracties zoals vermeld onder artikel 12, 1° dient
evenredig te zijn aan de afvaardiging in de gemeenteraad. Wanneer na een
gemeenteraadsverkiezing blijkt dat de verhouding tussen het aantal afgevaardigden en het
aantal politieke fracties in de gemeenteraad niet meer correct is, kan het aantal afgevaardigden
in het beheersorgaan herzien en gewijzigd worden.

Titel 3: Omschrijving van het gemeenschapscentrum
Art. 7 –

Het gemeenschapscentrum wordt hierbij omschreven als 'culturele infrastructuur 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' (cf. decreet van 13 juli 2001, titel I, art. 2, 3°).

Art. 8 –

Het gemeenschapscentrum van De Pinte bestaat uit volgende gebouwen:
1° Het gemeenschapscentrum OCP (Polderbos 20 – 9840 De Pinte) met een polyvalente zaal
van 361 m², vier vergaderlokalen, twee kleedkamers, een podium van 101 m², een
decoropbouwruimte en een tribune van 344 zitplaatsen;
2° Het ontmoetingscentrum De Veldblomme (Veldstraat 50 – 9840 Zevergem) met een
polyvalente zaal van 160 m², keuken, garage, twee lokalen en een bovenruimte;
3° Het dienstencentrum (Dorp 18 – 9840 Zevergem) met twee vergaderlokalen;
4° De raadzaal van het gemeentehuis (Koning Albertlaan 1 – 9840 De Pinte) die dienst doet
als feestzaal (73 m²) voor plechtigheden, tentoonstellingsruimte en vergaderzaal;
5° De refter van de gemeentelijke basisschool van 182 m² (Polderbos 1 – 9840 De Pinte) die
dienst doet als vergaderruimte.
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Art. 9 –

Het gebruik van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur wordt geregeld door een
afzonderlijk gebruikersreglement waaruit blijkt dat de infrastructuur ter beschikking wordt gesteld
aan de lokale socio-culturele actoren. Het beheersorgaan behoudt zich het recht voor eventuele
voorstellen tot wijziging of aanvulling aan dit reglement voor te bereiden en ter goedkeuring aan
de gemeenteraad voor te leggen.

Titel 4: Samenstelling
Art. 10 – Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum wordt samengesteld overeenkomstig de
formule vermeld in artikel 9b van het decreet van 18 januari 1974 betreffende het cultuurpact,
waarbij de bescherming van de ideologische strekkingen gewaarborgd wordt en conform het
besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli
2001.
Art. 11 – De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van het beheersorgaan en houdt hierbij rekening
met een aantal evenwichten.
1° Het aantal stemgerechtigde leden van het beheersorgaan bestaat voor minstens één derde
uit vertegenwoordigers van de adviesraden;
2° Niet minder dan één vijfde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn;
3° Vanuit beide deelgemeenten is er ten minste één mandaat vertegenwoordigd bij de
stemgerechtigde leden.
Art. 12 – Het beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van de gemeentelijke overheid,
vertegenwoordigers van de gebruikers en deskundigen. Het aantal stemgerechtigde leden
wordt bepaald op minimum 12 en maximum 15 leden.
1° Vijf leden worden afgevaardigd door de politieke fracties, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. De vertegenwoordiging dient evenredig te zijn aan de afvaardiging in de
gemeenteraad;
2° Vijf leden worden afgevaardigd uit de volgende, door de inrichtende overheid erkende
adviesraden:
- de cultuurraad als overkoepelend orgaan van de grootste groep gebruikers;
- de jeugdraad en de seniorenraad als vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen;
met als volgende verdeelsleutel: drie leden van de cultuurraad, één van de jeugdraad en
één van de seniorenraad;
3° Na de samenstelling van de leden van het beheersorgaan vermeld onder artikel 12,1°,2°
kunnen deze overgaan tot de coöptatie van deskundigen ten belope van minimum twee en
maximum vijf deskundigen.
Art. 13 – Het beheersorgaan kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep
te doen op externe deskundigen. Deze externen zetelen als waarnemers en nemen derhalve
deel aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht.
Art. 14 – Het beheersorgaan kiest bij stemming onder haar leden bij de aanvang van de werkingsperiode
een voorzitter en een ondervoorzitter uit haar midden. De voorzitter en ondervoorzitter mogen
geen politiek mandaat bekleden.
Indien er voor het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter meerdere kandidaten zijn, dan
wordt er overgegaan tot schriftelijke stemming. De kandidaat met de meeste stemmen wordt
verkozen.
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Art. 15 – De vergaderingen worden bijgewoond door de volgende waarnemers: de schepen van cultuur,
de cultuurbeleidscoördinator, één toezichthouder van de gemeentelijke socio-culturele
infrastructuur en de gemeentelijke ambtenaar die het secretariaatswerk waarneemt.
Art. 16 – De mandaten worden kosteloos opgenomen.

Titel 5: Toetreding
Art. 17 – De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk
reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Art. 18 – De kandidaten voor de vertegenwoordiging van de gebruikers worden voorgedragen door de in
artikel 12,2° vermelde adviesraden , de afgevaardigden van de politieke fracties door de
gemeenteraad. De deskundigen kunnen voorgedragen worden door zowel het
gemeentebestuur als door de in artikel 12,2° vermelde adviesraden.

Titel 6: Algemene werking
Art. 19 – De voorzitter en ondervoorzitter maken samen met de schepen van cultuur en de
cultuurbeleidscoördinator het dagelijks bestuur uit. Voor dringende zaken kunnen zij
afzonderlijke vergaderingen beleggen, mits terugkoppeling op de volgende vergadering van het
beheersorgaan en toelichting naar het college van burgemeester en schepenen.
Art. 20 – Het beheersorgaan kan in haar midden werkgroepen of commissies oprichten, ter voorbereiding
van specifieke opdrachten of onderzoeken. Waarnemers kunnen op de samenkomsten van
deze werkgroepen uitgenodigd worden. Externe deskundigen kunnen uitgenodigd worden om
ook deel te nemen in het kader van de adviesverlening over een specifiek item. In elke
werkgroep wordt een woordvoerder aangeduid die de vergaderingen voorzit. De voorzitter en
de secretaris van het beheersorgaan worden op de hoogte gebracht van de data en de agenda
van de vergaderingen van de werkgroepen en de commissies.
De werkgroepen of commissies vergaderen afzonderlijk om te beraadslagen over problemen
eigen aan de hen toegewezen opdracht. Alle voorstellen en adviesontwerpen worden vervolgens
voorgelegd aan het beheersorgaan door de woordvoerder van de betrokken werkgroep of
commissie.
Art. 21 – Het beheersorgaan kan overgaan tot het oprichten van een programma-vzw die instaat voor de
keuze en opvolging van een gemeentelijke programmatie in de hierboven benoemde socioculturele infrastructuur. Bij de eventuele opvolging van deze vereniging zal de cultuurraad als
actieve partner betrokken worden.
Art. 22 – Vanuit het beheersorgaan worden drie stemgerechtigde afgevaardigden aangeduid om te zetelen
in het koepelorgaan gemeentelijke infrastructuur, samen met drie afgevaardigden van de vzw
sportbeheer en twee van het beheersorgaan van de bibliotheek zetelen, zodat afstemming
tussen de verschillende verenigingen en actoren verzekerd is. De sportfunctionaris, de
bibliothecaris, de jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator zetelen als waarnemers in dit
koepelorgaan.
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Titel 7: Duur van het mandaat
Art. 23 – Het lidmaatschap van het beheersorgaan loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden
van de gemeenteraad en mag niet langer duren dan zes jaar, maar is éénmalig vernieuwbaar.
Het lidmaatschap blijft geldig tot het beheersorgaan effectief vernieuwd is.
In functie van nieuwe regelgeving, kan het beheersorgaan te allen tijde worden ontbonden om
vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.
Art. 24 – De hoedanigheid van lid houdt op door:
1°
2°
3°
4°
5°

het verstrijken van de mandaattermijn (voor de leden vermeld onder art. 12,1°);
wanneer de politieke fractie het mandaat herroept en vervanging voorstelt;
wanneer de betrokkene geen lid meer is van de in artikel 12,2° vermelde adviesraden ;
wanneer de betrokken adviesraad het mandaat herroept en vervanging voorstelt;
het ontslagnemend lid uit eigen beweging opstapt. Dit ontslag dient schriftelijk aan de
voorzitter en de ondervoorzitter van het beheersorgaan worden gericht;
6° door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
7° door uitsluiting, waarbij het beheersorgaan met minstens de helft plus één van de leden
aanwezig is om geldig te stemmen en een meerderheid van twee derde van de aanwezige
stemgerechtigde leden beslist.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag zoals vernoemd in art.24 2° t.e.m. 7° en zoals
vernoemd in art. 25.
Art. 25 – Bij drie opeenvolgende onwettige afwezigheden, zal vanuit het beheersorgaan een schrijven
gestuurd worden naar de afvaardigende instantie waarin gevraagd wordt of zij nog langer het
lidmaatschap van het huidig lid wenst te onderschrijven. Indien dit niet gemotiveerd of
beantwoord wordt, beschouwt het beheersorgaan dit als een reden tot uitsluiting. De
afvaardigende instantie wordt voorgesteld een nieuwe kandidaat voor te dragen.
Art. 26 – Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt zoals beschreven staat onder art. 24 en
art. 25 van de statuten, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien hetzij door de
politieke fractie, hetzij door de in artikel 12,2° vermelde adviesraden . De opvolger voleindigt
het mandaat.

Titel 8: Ondersteuning van het beheersorgaan
Art. 27 – Het gemeentebestuur stimuleert de werking van het beheersorgaan met voldoende financiële,
logistieke en administratieve ondersteuning te verlenen. De concrete ondersteunings-initiatieven
worden omschreven in de afsprakennota.

Titel 9: Reglement van inwendige orde en afsprakennota
Art. 28 – De interne werking van het beheersorgaan en de niet in de statuten voorziene procedures en
taken, worden geregeld in een huishoudelijk reglement dat ter bekrachtiging zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het beheersorgaan voegt aan het huishoudelijk reglement
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een afsprakennota toe waarin de verhouding tussen het beheersorgaan en het gemeentebestuur
geregeld wordt.

Titel 10: Wijziging van de statuten
Art. 29 – Het beheersorgaan kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het voorstel tot
wijziging in de agenda is vermeld en twee derde van de stemgerechtigde leden op deze
vergadering aanwezig zijn. Indien dit aantal niet wordt bereikt, dan wordt de wijziging
doorgeschoven naar de volgende vergadering als prioritair punt. Indie het aantal van twee
derde opnieuw niet bereikt wordt, dan komt het beheersorgaan samen binnen de veertien
dagen voor een buitengewone vergadering. De statuten kunnen dan worden gewijzigd,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Een wijziging kan pas aan de
gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot wijziging twee derde meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen behaalt. De gemeenteraad moet op de hoogte gebracht worden
van eventuele wijzigingen.
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