ORGANIEK REGLEMENT BEHEERRAAD VOOR
CULTUURCENTRUM EN BIBLIOTHEEK TEMSE

1. OPDRACHT
ARTIKEL 1
De Beheerraad van het Cultuurcentrum Temse en de Bibliotheekraad Temse worden
opgeheven met ingang van 1 juli 2019.
ARTIKEL 2
Er wordt een beheersorgaan opgericht met ingang van 1 juli 2019 dat als opdracht krijgt de
inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van het cultuurcentrum en van de bibliotheek.

2. OMVANG
ARTIKEL 3
Het cultuurcentrum omvat volgende infrastructuur:
-

Theaterzaal Roxy met bovenzaal, cafetaria en artiestenfoyer, Stationsstraat 27 en 29,
9140 Temse
Feestzaal gemeentehuis Temse, Markt, 9140 Temse
Molenhuis, Wilfordkaai 23A, 9140 Temse
Emiel Naudtszaal, Hof ter Elstlaan 7, 9140 Elversele
Huis De Fortune, Dorpstraat 56, 9140 Elversele
De Mosterdpot, Gelaagstraat 84, 9140 Steendorp

De bibliotheek omvat volgende infrastructuur:
-

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Oeverstraat 15, 9140 Temse

3. DOEL
ARTIKEL 4
Het cultuurcentrum omvat culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale
bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Vooral het
jaarprogramma van het cultuurcentrum vormt daartoe een stevig fundament.
De bibliotheek staat voor laagdrempeligheid, betrouwbaarheid en ontmoeting. De bibliotheek
wil voor iedereen een toegankelijk huis van informatie, kennis, ontspanning en ontwikkeling
zijn. In samenwerking met haar publiek, verenigingen, andere diensten en overheden is de

bibliotheek een essentiële schakel binnen het gemeenschapsvormend netwerk van de
gemeente.
Deze taken worden geconcretiseerd in de meerjarenplanning van de gemeente.

4. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN
ARTIKEL 5
De beheerraad heeft adviesrecht over alle aspecten inzake het beheer van het
cultuurcentrum en de bibliotheek (zoals o.a. werking, inrichting, financieel beleid,
huishoudelijk reglement). Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft
het beheersorgaan recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de
inrichtende overheid betreffende het cultuurcentrum en de bibliotheek.

5. SAMENSTELLING
ARTIKEL 6
De beheerraad van het cultuurcentrum en de bibliotheek wordt samengesteld voor de helft
uit afgevaardigden namens de inrichtende overheid en voor de helft uit afgevaardigden
namens het cultuurcentrum en de bibliotheek met:
- 11 afgevaardigden namens de inrichtende overheid, volgens het principe van evenredige
vertegenwoordiging.
- 11 vertegenwoordigers namens het cultuurcentrum en de bibliotheek die als volgt
worden ingevuld:
- 1 vertegenwoordiger namens Cultuurraad Temse
- 1 vertegenwoordiger namens Jeugdraad Temse
- 1 vertegenwoordiger namens Ouderenadviesraad Temse
- 2 vertegenwoordigers namens de verschillende onderwijsnetten
- 4 gebruikers van cultuurcentrum en bibliotheek
- 1 vertegenwoordiger namens de Gemeentelijke Academie en Vaktekenschool
- 1 vertegenwoordiger namens d’Academie Podium Muziek, Woord en Dans.
De beheerraad van het cultuurcentrum en de bibliotheek kan een beroep doen op een
deskundige in functie van een bepaald dossier.
De leden van de beheerraad van het cultuurcentrum en de bibliotheek worden door de
gemeenteraad benoemd.
ARTIKEL 7
De toetreding tot de beheerraad behelst de aanvaarding van het organiek reglement en het
huishoudelijk reglement en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
ARTIKEL 8
De beheerraad wordt opnieuw samengesteld binnen de eerste 6 maanden na de installatie
van een nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft in functie tot het nieuw

samengesteld beheersorgaan is geïnstalleerd. Het lidmaatschap geldt voor een periode van
6 jaar, maar is hernieuwbaar. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de
in artikel 9 vermelde redenen, wordt zo vlug mogelijk in de opvolging voorzien. Deze
opvolging dient te gebeuren met inachtname van de voorwaarden in artikel 6.
ARTIKEL 9
Het lidmaatschap eindigt:
a) Voor de leden afgevaardigd door de inrichtende overheid: indien de politieke fractie van
de gemeenteraad waardoor zij afgevaardigd werden tot hun vervanging besluit.
b) Voor de leden voorgedragen door de erkende adviesraden en/of instellingen: indien de
adviesraad en/of de instelling tot hun vervanging besluit.
c) Voor de leden die benoemd werden als gebruikers van het cultuurcentrum en de
bibliotheek: indien door de gemeenteraad op advies van het schepencollege een
afgevaardigde van de gebruikers om gewichtige redenen niet meer voldoet.
d) Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van de beheerraad
meegedeeld.
e) Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
f) Door uitsluiting, waarover de beheerraad met een meerderheid van 2/3 der aanwezige
stemgerechtigde leden beslist. Drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op
de vergaderingen van de beheerraad is een reden tot uitsluiting.

6. VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
ARTIKEL 10
De Schepen van Cultuur en/of Bibliotheek is ambtshalve voorzitter.
De beheerraad kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij (geheime)
stemming en bij volstrekte meerderheid een ondervoorzitter uit de vertegenwoordigers
namens het cultuurcentrum en de bibliotheek.
ARTIKEL 11
Het diensthoofd van het cultuurcentrum is belast met het secretariaatswerk van de
beheerraad betreffende de agendapunten over het cultuurcentrum.
De bibliothecaris is belast met het secretariaatswerk van de beheerraad betreffende de
agendapunten over de bibliotheek.

7. VERGADERINGEN
ARTIKEL 12
De beheerraad komt ten minste twee maal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van
het cultuurcentrum of de bibliotheek vereisen.
De leden van de beheerraad ontvangen geen bezoldiging.

ARTIKEL 13
De beheerraad stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking regelt,
minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. Het
huishoudelijk reglement dient ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
ARTIKEL 14
Van elke bijeenkomst van de beheerraad wordt een verslag opgesteld.
Deze verslagen worden opgesteld door de secretarissen en goedgekeurd op de volgende
bijeenkomst.
De leden en het schepencollege ontvangen een verslag van de vergaderingen van de
beheerraad binnen één maand na de bijeenkomst.

8. VERZEKERINGEN
ARTIKEL 15
De beheerraad 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 leden van de beheerraad.

9. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 16
Aan het organiek reglement voor de beheerraad kunnen wijzigingen door de gemeenteraad
aangebracht worden, na overleg met de beheerraad, die tevens gevraagd wordt schriftelijk
advies uit te brengen. Afwijkingen van dit advies worden gemotiveerd.

