
Organiek reglement 

Beheersorgaan gemeenschapscentrum Jan Vander Noot.       

 

 

Titel 1 : Oprichting  

 

Artikel 1 

 

Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid 

(Gemeentebestuur Brecht) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum Jan Vander 

Noot. 

 

Titel 2: Situering Infrastructuur Gemeenschapscentrum 

 

Artikel 2 

  

De infrastructuur van het gemeenschapscentrum omvat de gedeelten van het functionele gebouw 

‘CC Jan Vander Noot’ die als culturele infrastructuur werden opgegeven in het aanvraagdossier 

voor de opmaak van een cultuurbeleidplan bij de Vlaamse Gemeenschap (zie infrastructuurfiche in 

bijlage).  Het gebouw is gelegen aan de Mudaeusstraat 9 te Brecht. Tevens behoort de kapel van het 

Oude Klooster, gelegen aan de Gasthuisstraat 42 te Brecht, tot de infrastructuur van het 

gemeenschapscentrum. 

 

Het is steeds mogelijk om deze infrastructuur uit te breiden met andere functionele gebouwen op 

het grondgebied van de Gemeente Brecht, inzoverre deze voldoet aan de erkenningsvoorwaarden 

zoals genoemd in het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012. Dit zal gebeuren bij 

gemeenteraadsbeslissing. 

 

 

Titel 3: Doel gemeenschapscentrum 

 

Artikel 3 

 

Het gemeenschapscentrum is een pluralistische instelling, die overeenkomstig art. 2 van het decreet 

lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 tegelijkertijd drie doelen dient: 

1. Cultuurspreiding: hieronder wordt de kunstpresentatie verstaan, zowel van professionele als 

amateurkunsten. Hierin horen zowel de zogenaamde receptieve activiteiten thuis – 

georganiseerd door verenigingen en andere organisatoren – als een door het centrum 

geprogrammeerd aanbod. 

2. Gemeenschapsvorming, - opbouw en – versterking: hieronder worden alle activiteiten begrepen 

die de kwaliteit en de samenhang van de lokale gemeenschap, waar het gemeenschapscentrum 

voor werkt, versterken. Het gaat ondermeer om: 

- passieve receptiviteit: 

 het ter beschikking stellen van infrastructuur voor het lokale culturele leven. 

- actieve receptiviteit: 

 op een actieve manier activiteiten opzetten met lokale actoren of er aan 

deelnemen (uit diverse terreinen, onder meer het sociaal-cultureel werk) met 

als doelen de kwaliteit te verhogen en het publieksbereik te vergroten. 

 het begeleiden en ondersteunen van de organisatoren en het meewerken aan 

culturele en educatieve samenwerkingsverbanden. 



- initiatieven nemen om het lokale weefsel te versterken via geïntegreerde projecten die         

samen met derden (buurt- en opbouwwerk, verenigingsleven, bijzondere doelgroepen…) 

worden opgezet. 

- het coördineren en aanvullen van het formele en niet-formele aanbod dat de culturele 

competentie van de bevolking verhoogt 

3. Het bevorderen van de cultuurparticipatie: deze opdracht is nauw verbonden met beide vorige 

opdrachten. Het bevat diverse inspanningen m.b.t. de toeleiding naar het cultuuraanbod in het 

centrum. 

 

Titel 4: Bevoegdheden 

 

Artikel 4 

 

De volgende bevoegdheden worden door de gemeenteraad aan het beheersorgaan toegekend: 

 

- Adviesbevoegdheid over alle onderwerpen betreffende het personeel, de infrastructuur, het 

gebruikersreglement en de financieën. Bij beslissingen hierover zal het College of de 

Gemeenteraad steeds het advies van het beheersorgaan inwinnen. Het beheersorgaan kan ook 

een advies uitbrengen op eigen initiatief. Het niet volgen van een advies zal steeds expliciet 

verantwoord worden. 

- Beslissingsbevoegdheid inzake alle onderwerpen betreffende de eigen programmatie en de 

interne werking. Beslissingen in deze materies dienen enkel ter mededeling aan het College van 

Burgemeester en Schepenen voorgelegd te worden. 

- Het beheersorgaan heeft ook het recht om te worden geïnformeerd over alle cultuurgebonden 

materies in de gemeente. De cultuurbeleidscoördinator zal het beheersorgaan hierover actief 

informeren. 

   

Artikel 5  

 

 

a)Het beheersorgaan heeft geen recht op tussenkomst in de programmering en de culturele inhoud 

van de activiteiten die er plaatsvinden op initiatief van de gebruikers, behalve wat betreft de 

maatregelen die behoren tot het strafrecht, het sociaal recht, het belastingsrecht, de economische 

reglementering en onverminderd de grondwettelijke waarborgen. 

 

b)Om ideologische en filosofische redenen kan aan geen enkele groepering het gebruik van de 

culturele infrastructuur voor culturele doeleinden worden ontzegd. 

 

Titel 5: Leden 

 

Artikel 6 

  

 Het beheersorgaan wordt samengesteld overeenkomstig artikel 9b van het Decreet van 28 januari 

1974  betreffende het cultuurpact. 

Het beheersorgaan wordt dus samengesteld voor uit afgevaardigden van de inrichtende overheid, in 

een zo evenredig mogelijke verhouding, en uit afgevaardigden van de door de inrichtende overheid 

erkende raad voor cultuurbeleid en/of afgevaardigden van de gebruikers uit het culturele veld. Het 

beheersorgaan is in aantal zo samengesteld dat ook de kleinste politieke fractie van de 

Gemeenteraad met tenminste één lid vertegenwoordigd kan zijn in het beheersorgaan. Deze 



berekening gebeurt op basis van het aantal leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van 

de installatievergadering van de Gemeenteraad. 

 

De afgevaardigden van de door de inrichtende overheid erkende raad voor cultuurbeleid worden op 

een lijst door de voormelde adviesraad voorgedragen. In de mate van het mogelijke dient gestreefd 

te worden naar het voorkomen van een onrechtmatig overwicht zowel van één van de ideologische 

en filosofische strekkingen als van één van de gebruikersgroeperingen, zoals bepaald in artikel 3 

van het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact. 

 

De samenstelling van het beheersorgaan is in overeenstemming met het Gemeentedecreet zo dat 

niet meer dan 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. 

 

Ieder lid van het beheersorgaan moet woonachtig zijn in de gemeente. 

 

De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de Gemeenteraad. 

 

De cultuurbeleidscoördinator/leidende ambtenaar en de door de gemeente voor het secretariaat 

aangeduide ambtenaar wonen de vergadering als niet-stemgerechtigd lid bij. 

 

De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en van het 

gebruikersreglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan. 

 

Artikel 7 

 

De hoedanigheid van lid wordt verloren: 

 

a)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 vertegenwoordiging in de 

loop van de drie eerste maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. 

 

b)Voor de leden die benoemd werden op voordracht van de door de inrichtende overheid erkende 

raad voor cultuurbeleid: bij een nieuwe bestuursverkiezing in de gemeentelijke raad voor 

cultuurbeleid of indien deze raad tot hun vervanging besluit. 

 

c)Door ontslag van het lid: dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan 

medegedeeld te worden. 

 

d)Door overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

 

e)Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden der  

aanwezige leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende 

samenkomsten van het beheersorgaan leidt automatisch tot uitsluiting. De afvaardigende instantie 

wordt in dit geval voorgesteld een nieuw lid voor te dragen aan de gemeenteraad.  

 

Het lidmaatschap mag niet langer dan zes jaar duren, doch is hernieuwbaar. De lidmaatschappen 

die worden toegekend na de goedkeuring van dit organiek reglement, lopen tot ten laatste drie 

maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft evenwel 

desnoods in functie totdat het nieuw beheersorgaan is geïnstalleerd. 

 



 

 

         Artikel 8 

 

Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de 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 gemeentelijke raad voor cultuurbeleid. Deze opvolging moet geschieden 

met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 6. De opvolger voleindigt het mandaat. 

 

Titel 6: Voorzitter, Ondervoorzitter 

 

Artikel 9 

 

Het beheersorgaan kiest onder zijn leden na kandidaatstelling bij geheime stemming en bij 

volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van beiden behoort 

tot de leden afgevaardigd door de gemeenteraad en de andere tot de leden afgevaardigd door de 

inrichtende overheid erkende raad voor cultuurbeleid, en dit afwisselend om de periode van zes 

jaar. 

Het secretariaatswerk wordt waargenomen door een ambtenaar van de gemeente, aangesteld door 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

Titel 7: Personeel 

 

         Het personeel van het gemeenschapscentrum is gemeentepersoneel. De gemeentesecretaris heeft 

bijgevolg de leiding over het personeel van het gemeenschapscentrum; de diensten belast met de 

uitvoering zijn de cultuurdienst (algemene coördinatie en programmatie), de dienst Vrije Tijd 

(zaalreservering en onthaal) en de technische dienst gebouwen (onderhoud). Het personeel omvat 

op 01/06/03: de cultuurbeleidscoördinator (algemene coördinatie en programmatie behalve 

podium); de cultuurconsulent (programmatie podium); de zaalverantwoordelijken (onthaal 

gebruikers); de onderhoudsploeg (onderhoud gebouw).          

 

Titel 8 Samenkomsten 

 

Artikel 10 

 

a) Het beheersorgaan komt ten minste driemaal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van 

het gemeenschapscentrum het vereisen. 

 

b) De uitnodigingen worden door de voorzitter, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter,  

ondertekend en, samen met de dagorde, verstuurd aan ieder lid tenminste acht dagen voor de 

vergadering. 

 

c) Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste 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 derde 

van de aanwezige leden. Een derde van de 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 zo’n verzoek bij de voorzitter. 

 



 

Artikel 11 

 

a)  Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. 

 

b) De leden van het beheersorgaan kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een 

plaatsvervanger. 

 

Artikel 12 

 

De vergaderingen van het beheersorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens 

afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze afwezig is door het lid met de hoogste leeftijd. 

 

Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. De op de 

agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het oproepingsbericht 

voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan kan deze volgorde worden gewijzigd. 

 

Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch verzonden naar de 

agenda van de volgende bijeenkomst en dat bij prioriteit behandeld, tenzij het beheersorgaan anders 

bepaalt. 

 

Artikel 13 

 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig 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 de stem van de voorzitter van de 

vergadering beslissend. 

 

 

 

Artikel 14 

 

 

 

a)Alle verslagen van het beheersorgaan die adviezen voor het College van Burgemeester en 

Schepenen en de gemeenteraad bevatten, worden binnen de 7 dagen na de desbetreffende 

vergadering overgezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad, de 

stemgerechtigde leden en de waarnemers.  

 

b)De stemgerechtigde leden, de waarnemers en het College van Burgemeester en Schepenen 

ontvangen een verslag binnen de maand na de samenkomst. 

 

 

 

Artikel 15 

 

Het beheersorgaan mag op zijn samenkomsten waarnemers of deskundigen uitnodigen die geen lid 

zijn van het bestuursorgaan omwille van hun bijzondere bevoegdheid. De vergadering bepaalt de 

modaliteiten hiervan. 

 



 

Titel 9: Verzekeringen en reglementen 

 

Artikel 16 

 

        Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgelijke 

Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de 

nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan. 

 

 

Artikel 17 

 

 Indien nodig, regelt een gebruikersreglement alle verdere aangelegenheden m.b.t. artikel 3 die door 

dit organiek reglement niet voldoende omschreven worden. Het gebruikersreglement dient ter 

goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

 

 

Artikel 18 

 

  

 Aan dit organiek reglement voor het beheersorgaan, kunnen slechts wijzigingen  door de 

Gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan, die 

tevens moet gevraagd worden een schriftelijk advies uit  te brengen. 

 

Artikel 19 

 

 Dit Gemeenteraadsbesluit, alsook het Gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van het 

gebruikersreglement van het beheersorgaan, wordt onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld aan 

de diensten van het Provinciebestuur en van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 

 


