Statuten ADVIESORGAAN gemeentelijk gemeenschapscentrum van Herne
Titel I: Opdracht
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat de opdracht krijgt de inrichtende overheid bij te staan bij
het beheer van het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan moet advies vragen aan het
adviesorgaan.
Het beheer van het gemeenschapscentrum wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9a van
de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit de evenredige
vertegenwoordiging van de politieke strekkingen die bestaan in de betrokken overheid.
In dat geval wordt het beheers- of bestuurorgaan bijgestaan door een vaste commissie van advies,
waarin alle vertegenwoordigende strekkingen van de gebruikers en alle filosofische en ideologische
strekkingen opgenomen zijn; deze commissie van advies heeft het recht op een volledige voorlichting
over de handelingen van het beheers- of bestuursorgaan.
Titel II: Omvang gemeenschapscentrum
Artikel 2.
Het gemeenschapscentrum omvat volgende infrastructuur:
-

Dominicanessenklooster, Heilige Geeststraat 22 – 24, 1540 Herne;

-

Polyvalente feestzaal, Markstraat 17, 1541 Sint-Pieters-Kapelle;

De zetel van het beheersorgaan is gevestigd op Centrum 17, 1540 Herne.
Titel III: Doel gemeenschapscentrum
Artikel 3.
Het gemeenschapscentrum is culturele infrastructuur die door de gemeente wordt beheerd met het
oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale
bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.
Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4.
Het adviesorgaan heeft als opdracht het bevorderen van de programmatie van het
gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan neemt de beslissingen over de inhoud, het adviesorgaan
geeft uitsluitend advies op vraag van het beheersorgaan. Daarnaast kan het adviesorgaan ook op
eigen initiatief informatie verzamelen en advies uitbrengen.

Het adviesorgaan komt twee keer per jaar samen en beschikt over maximum 60 dagen om advies te
geven. In dringende gevallen mag een advies via e-mail gevraagd en gegeven worden. Het gaat om
een advies dat niet bindend is.
Artikel 5.
Overeenkomstig artikel 17 van het Cultuurpact mag de programmering of de inhoud van activiteiten
die plaatsvinden op initiatief van gebruikers in het 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 V: Samenstelling
Artikel 6.
§1. Het adviesorgaan bestaat uit:
- alle voorzitters (of hun afgevaardigde) van de adviesraden: de cultuurraad, de raad voor
ontwikkelingssamenwerking (Herne Solidair), de jeugdraad, de sportraad, de seniorenraad, de
beheerraad van de bibliotheek, milieuraad, Gecoro en LOKO.
- Een ambtenaar van de gemeentelijke dienst vrije tijd (waarnemend)
§2. De leden die worden voorgedragen zijn voor ten hoogste 2 derde van hetzelfde geslacht.
§3. Wanneer er (in de loop van een legislatuur) een nieuwe raad zou bijkomen, zal deze raad
automatisch aangesloten worden bij het adviesorgaan.
Artikel 7.
De toetreding tot het adviesorgaan behelst de aanvaarding van de statuten en houdt de verplichting
in tot het nakomen ervan.
Artikel 8.
§1. Indien aan een stemgerechtigd lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig
mogelijk in de opvolging voorzien door de betrokken adviesraad. De opvolger voleindigt het
mandaat.
De hoedanigheid van lid van het adviesorgaan wordt verloren:
a. Door ontslag van het lid in de adviesraad die hem afvaardigt.
b. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het adviesorgaan
meegedeeld te worden.
c. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.

d. Door 3 opeenvolgende ongemotiveerde afwezigheden. Het adviesorgaan mag met een
meerderheid van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslissen wie wordt
uitgesloten. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het beheersorgaan.
e. Indiensttreding als personeelslid van de gemeente of van de toezichthoudende overheid.
§2. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad (na het aflopen van de gemeentelijke
legislatuur) moet het adviesorgaan opnieuw worden samengesteld. Het vroegere adviesorgaan blijft
echter in functie totdat het nieuw samengestelde adviesorgaan is geïnstalleerd.
Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter
Artikel 9.
Het adviesorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime stemming
en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 10.
Een ambtenaar van de dienst vrije tijd is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van het
adviesorgaan. Hij/Zij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van de dienst. Bij
afwezigheid van een ambtenaar wordt door het adviesorgaan een stemgerechtigd lid aangeduid als
tijdelijke secretaris.
Titel VIII: Samenkomsten, Huishoudelijk reglement
Artikel 11.
Het adviesorgaan komt minstens twee keer per jaar samen.
Artikel 12.
De uitnodigingen met de vermelding van de agenda, plaats en datum moeten ten minste zeven
dagen vóór de vastgestelde datum bij de leden toekomen. De voorzitter en de dienst vrije tijd stellen
samen de agenda op.
Elk lid kan hen verzoeken een punt op de agenda te plaatsen. Dringende punten kunnen bij 2/3
meerderheid door de leden bij het begin van de vergadering aan de agenda worden toegevoegd.
Artikel 13.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het adviesorgaan of, bij diens
afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien de voorzitter en de ondervoorzitter afwezig zijn, wordt
het voorzitterschap door het oudste stemgerechtigde lid waargenomen.
Artikel 14.
Het adviesorgaan kan enkel een geldig advies verlenen wanneer de helft van haar stemgerechtigde
leden aanwezig is. Wordt het aantal niet bereikt, dan is een tweede vergadering voorzien binnen de

veertien dagen met dezelfde agenda. Deze vergadering zal dan geldig kunnen beslissen, ongeacht het
aantal aanwezige leden.
Artikel 15.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 16.
§1. Van elke bijeenkomst van het adviesorgaan wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en door
hem samen met de voorzitter ondertekend, na goedkeuring op de volgende samenkomst.
§2. Het beheersorgaan ontvangt een verslag van de samenkomsten van het adviesorgaan binnen één
maand na de samenkomst.
Titel IX: Waarnemers, Werkgroepen
Artikel 17.
Het adviesorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 18.
Het adviesorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden (zie
artikel 4), waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het
voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het
adviesorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het
beheersorgaan of deskundigen.
Titel X: Verzekeringen
Artikel 19.
Het adviesorgaan 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/deskundigen van het
beheersorgaan.
Titel XI: Algemene bepalingen
Artikel 20.
Aan de statuten van het adviesorgaan kunnen wijzigingen slechts door de gemeenteraad
aangebracht worden, na voorafgaand advies van het adviesorgaan.

Deze statuten werden goedgekeurd door de Gemeenteraad van 20 december 2017.
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