Provincie
Limburg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van : 28 oktober 2004
Arrondissemen
t
Hasselt
Aanwezig:
Jos Beuls, burgemeester-voorzitter;
Gemeente
Mannus Hermans, Veerle Remans, Angèle Korolyk-Flere, Mathieu Meuwissen,
Zutendaal
schepenen;
Raymond Thijs, Hendrik Vanherf, Dirk Smits, Matty Coninx, , Rozette Reyskens,
Hubert Bobbaers, Marina Seurs, Sandra Stulens, Marcella Herremans-Bijnens, Rita
Indestege, Wim Lenaers, Lidia Schrijvers gemeenteraadsleden en
Marc Vanhengel, gemeentesecretaris

Organiek reglement beheersorgaan Gemeenschapscentra Zutendaal
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 wat betreft het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid, zoals gewijzigd door het decreet van 21 maart 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 met het oog op de uitvoering van
het decreet van 13 juli 2001 wat betreft het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen , dd. 11/10/2004;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikels 92, 116,119, 120, 123-3°&4°, 130, 135§1&2-3° en 138.
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
ART.1.- De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRA ZUTENDAAL
Titel 1: OPDRACHT VAN HET BEHEERSORGAAN
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid, het
gemeentebestuur van Zutendaal, bij te staan bij het beheer van de Gemeenschapscentra Zutendaal.
Dit reglement is slechts geldig na goedkeuring door de gemeenteraad.
Titel 2: OMVANG EN ZETEL VAN DE GEMEENSCHAPSCENTRA ZUTENDAAL
Artikel 2.
De Gemeenschapscentra Zutendaal omvatten volgende gebouwen:
∆ Cultuurcentrum Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal. Dit omvat de cultuurzaal, het
cultuurcafé, de vergaderlokalen II, III en IV, de foyer en de keuken.

∆ Kiosk, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal. Dit omvat het overdekte buitenpodium en de zitkuil.
∆ Zaal Avdâq, Schoolstraat 6, 3690 Zutendaal. Dit omvat de polyvalente hal, de gemeentelijke
turnzaal en de keuken.
∆ Lokalencomplex De Wevel, Jachthoornplein 8, 3690 Zutendaal.
∆ Gemeenschapslokaal Wiemesmeer, Jachthoornplein 5, 3690 Zutendaal.
Bijkomende of toekomstige culturele accommodaties kunnen steeds toegevoegd worden.
Het correspondentieadres is: Gemeenschapscentra Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal
Titel 3: DOEL VAN DE GEMEENSCHAPSCENTRA ZUTENDAAL
Artikel 3.
De Gemeenschapscentra Zutendaal omvatten de culturele infrastructuur die door de gemeente
beheerd wordt met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten
behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.
Titel 4: BEVOEGDHEDEN
Artikel 4.
§1. Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht omtrent alle aspecten van het beheer van de
Gemeenschapscentra Zutendaal (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële
beleid, opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de
huurovereenkomsten, ...) en voor het beleidsplan omtrent de onderdelen die van belang zijn voor de
Gemeenschapscentra Zutendaal.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op
informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de
Gemeenschapscentra Zutendaal.
§2. Binnen de perken van de beschikbare middelen is het beheersorgaan bevoegd voor het opstellen
van een programmering met eigen culturele activiteiten van de Gemeenschapscentra Zutendaal en
voor de concretisering van het beleidsplan omtrent de onderdelen die van belang zijn voor de
Gemeenschapscentra. Het beheersorgaan is bevoegd voor het opstellen van de activiteitenkalender
van de centra, zowel wat eigen activiteiten betreft, als deze van derden.
§3. De beheerraad mag voorstellen indienen aangaande het budget met betrekking tot de
infrastructuur van de verschillende gebouwen van de Gemeenschapscentra Zutendaal.
Artikel 5.
§1. Indien de overheid om advies vraagt, dan verplicht de beheerraad zich er toe een gemotiveerd
advies te verstrekken binnen de termijn van één maand.
§2. Indien op bepaalde adviezen van het beheersorgaan niet kan ingegaan worden, verplicht de
inrichtende overheid zich er toe een gemotiveerd antwoord te geven binnen de maand.
§3. Voor het aanstellen van personeelsleden voor de Gemeenschapscentra Zutendaal kan de
inrichtende overheid beroep doen op het advies van het beheersorgaan.
Titel 5: SAMENSTELLING VAN HET BEHEERSORGAAN
Artikel 6.
§1. Het beheersorgaan wordt samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van de politieke
strekkingen in de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van de gebruikers en de filosofische en
ideologische strekkingen.

De politieke strekkingen in de gemeenteraad kunnen ook niet-gemeenteraadsleden afvaardigen. De
gebruikers kunnen ook mensen afvaardigen die niet verbonden zijn met de werking van een
adviesraad.
§2. De gemeenteraad legt het aantal beschikbare mandaten vast op 9.
§3. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
Artikel 7.
§1. De hoedanigheid van een lid van het beheersorgaan wordt verloren:
a. Wat betreft de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de gemeenteraad
staat het de fractie vrij een ander lid aan te duiden.
b. Wat betreft de leden die benoemd worden op voordracht van een erkende gemeentelijke
adviesraad worden de leden aangeduid bij een nieuwe samenstelling van de betrokken adviesraad.
c. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
d. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
de
e. Door uitsluiting waarover het beheersorgaan met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op 3 achtereenvolgende
bijeenkomsten van het beheersorgaan is een reden tot uitsluiting waarbij de betrokkene eerst wordt
gehoord. De afgevaardigde instantie wordt dan voorgesteld een nieuw lid voor te dragen aan de
gemeenteraad.
§2. De huidige samenstelling van het beheersorgaan blijft lopen tot de nieuwe samenstelling en
uiterlijk 6 maanden na installatie van de gemeenteraad.
Artikel 8.
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door redenen vermeld onder artikel 7, wordt
zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad, op voordracht van de politieke
fractie of van de erkende adviesraad door wiens afvaardiging het betrokken lidmaatschap werd
ingenomen, of na oproep aan andere dan voorgaande gebruikers.
Deze opvolging moet gebeuren met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 7. De
opvolger voleindigt het mandaat.
Titel 6: VOORZITTER, ONDERVOORZITTER EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 9.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden en bij volstrekte meerderheid een voorzitter
en een ondervoorzitter, zodanig dat één van beiden behoort tot de afgevaardigden van gebruikers en
van ideologische en filosofische strekkingen.
Artikel 10.
De voorzitter, de ondervoorzitter en de cultuurbeleidscoördinator kunnen als dagelijks bestuur
bijeenkomen. De schepen van cultuur kan hiervoor uitgenodigd worden. Dit dagelijks bestuur kan
enkel bij hoogdringendheid beslissingen nemen.
Titel 7: SECRETARIAAT
Artikel 11.
De cultuurbeleidscoördinator is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van het
beheersorgaan. Hij/zij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van de
Gemeenschapscentra Zutendaal of de cultuurdienst.
Titel 8: SAMENKOMSTEN

Artikel 12.
§1. Het beheersorgaan komt drie- à viermaal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van het
gemeenschapscentrum dit eisen.
§2. Deze samenkomsten zijn enkel toegankelijk voor de leden van het beheersorgaan. Het
beheersorgaan kan niet-leden of waarnemers met een raadgevende stem uitnodigen op zijn
samenkomsten.
Titel 9: VERZEKERINGEN
Artikel 13.
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s burgerlijke
aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, zal het gemeentebestuur de nodige
verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden, voor eventueel uitgenodigde niet-leden
en voor waarnemers van het beheersorgaan.
Artikel 14.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan, dat
tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.

ART.2.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
• De voorzitter van de cultuurraad, Luc Aelbrecht, Eikenstraat 21 – 3690 Zutendaal
• De voorzitter van de Beheerraad Gemeenschapscentra Zutendaal, Edith Cuypers,
Eikenstraat 18 – 3690 Zutendaal

Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Op bevel:
de secretaris
w.g.) M. VANHENGEL

de voorzitter
w.g.) J. BEULS
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

de secretaris

de burgemeester

