ORGANIEKE REGLEMENT VAN DE
MOORSLEEDSE RAAD VOOR DE
GEMEENTELIJKE CULTURELE INSTELLINGEN
De gemeenteraad van Moorslede
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 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid, met inbegrip van de wijzigingen;
Gelet op de Besluiten ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de adviezen van de door de gemeenteraad erkende adviesraden voor cultuurbeleid, dd.
20/03/2007;
Gelet op het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Titel I: Opdracht
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt enerzijds de inrichtende overheid
(gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van de
gemeenschapscentra, en anderzijds de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van de
gemeentelijke openbare bibliotheek.
Titel II: Omvang
Artikel 2.
§ 1. De gemeenschapscentra omvatten de volgende gebouwen:
 Het gemeenschapscentrum De Bunder, gelegen Iepersestraat 52 B in Moorslede.
 Het gemeenschapscentrum ‘ t Torreke, gelegen Plaats 6 in Dadizele.
 Het gemeenschapscentrum d’Oude Schole, gelegen Strobomestraat 11 A in Slypskapelle.
 Het Oud-Gemeentehuis, gelegen Plaats 28 in Dadizele.
 De Breughel, gelegen Pater Lievensstraat 3 in Moorslede.
§ 2. De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende gebouwen :
 De Hoofdbibliotheek, gelegen Iepersestraat 52 A in Moorslede.
 De Uitleenpost Dadizele, gelegen Plaats 6 in Dadizele.
Titel III: Doel
Artikel 3.
§1. De gemeenschapscentra bestaan uit culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het
oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale
bevolking met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden geconcretiseerd in
het gemeentelijke beleidsplan.
§ 2. De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met
zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het
beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en
cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke
en commerciële invloeden. Deze taken worden geconcretiseerd in het gemeentelijke beleidsplan.

Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4. Bevoegdheden ten aanzien van de gemeenschapscentra.
De gemeenteraad garandeert dat het beheersorgaan op zijn minst:
§1. binnen de perken van de beschikbare middelen en op voordracht van het hoofd van de
gemeenschapscentra, inspraakrecht heeft en advies verleent over het opstellen van de
programmering en de inhoud van de eigen culturele activiteiten van de gemeenschapscentra.
§2. inspraakrecht heeft en advies verleent over alle overige aspecten van beheer van de infrastructuur
en werking van de gemeenschapscentra inzonderheid wat verbouwingswerken, inrichting en
uitrusting, het financieel beleid, het personeelsbeleid, het gebruikersreglement, contracten en
huurovereenkomsten betreft.
§3. samen met het hoofd van de gemeenschapscentra, jaarlijks een actieplan opstelt dat de acties
bevat die in het komende jaar zullen worden ondernomen ter uitvoering van het gemeentelijke
beleidsplan inzake cultuur. Dit actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
§4. samen met het hoofd van de gemeenschapscentra, jaarlijks een werkingsverslag opstelt dat
beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Dit werkingsverslag wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het college. Eventuele afwijkingen ten aanzien van het actieplan worden
uitdrukkelijk gemotiveerd.
§5. advies verleent over alle bepalingen inzake cultuur in het gemeentelijke beleidsplan en in de
bijhorende actieplannen en werkingsverslagen die betrekking hebben op de gemeenschapscentra.
§6. recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid inzake alle
gemeentelijke culturele infrastructuur.
§7. het beheersorgaan en het personeel van de gemeenschapscentra geen recht hebben op
tussenkomst in de programmering en de culturele inhoud van de activiteiten die plaatsvinden in de
gemeenschapscentra op initiatief van de gebruikers, tenzij het gaat om maatregelen die behoren tot
het strafrecht, het sociaal recht, het belastingsrecht, de economische reglementering, de voorschriften
in het gebruikersreglement en onverminderd de grondwettelijke waarborgen.
§8. aan geen enkele groepering om ideologische of filosofische redenen het gebruik van de
gemeenschapscentra voor socio-culturele doeleinden kan worden ontzegd, uitgezonderd
groeperingen of activiteiten met een racistisch of fascistisch karakter.
Artikel 5. Bevoegdheden ten aanzien van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
§1. Het beheersorgaan adviseert de opmaak van het gemeentelijke beleidsplan inzake de bibliotheek.
§2. Het beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris, jaarlijks een actieplan op dat de acties
bevat die in het komende jaar zullen worden ondernomen ter uitvoering van het gemeentelijke
beleidsplan inzake de bibliotheek. Dit actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
§3. Het beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris, jaarlijks een werkingsverslag op dat
beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Dit werkingsverslag wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het college. Eventuele afwijkingen ten aanzien van het actieplan worden
uitdrukkelijk gemotiveerd.
§4. Het beheersorgaan heeft verder een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende
overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (structuur, openingstijden, dienstverlening,
personeel, begroting, infrastructuur, uitbreidingsactiviteiten, samenwerking, grote lijnen
collectievorming,…). Zo werkt het beheersorgaan mee aan het respecteren van de wettelijke
opdrachten van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 13 juli 2001 betreffende het lokaal
cultuurbeleid.
§5. De opstelling en de goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek is een bevoegdheid
van het beheersorgaan. Het dienstreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

§6. Het beheersorgaan heeft geen adviesbevoegdheid over beslissingen van de bibliothecaris in
verband met de concrete beslissingen van de bibliothecaris rond aankoop, afvoer en opstelling van de
collectiematerialen.
§7. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op
informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de
bibliotheek.
Titel V: Samenstelling
Artikel 6.
§1. Het beheersorgaan van de gemeentelijke culturele instellingen wordt samengesteld
overeenkomstig artikel 9b van het cultuurpact van 28 januari 1974 waarbij de samenstelling bestaat uit
afgevaardigden van de inrichtende overheid, aangeduid volgens het stelsel van de evenredige
vertegenwoordiging (proportioneel-stelsel), samen met een representatieve afvaardiging van de
gebruikers. De afgevaardigden van de inrichtende overheid en de afgevaardigden van de gebruikers
coöpteren samen een aantal deskundigen.
§2. Het aantal leden van het beheersorgaan wordt bepaald op minimum het dubbele van het aantal
leden dat nodig is opdat volgens het proportioneel-stelsel ook de kleinste politieke fractie van de
gemeenteraad met minstens één lid vertegenwoordigd is 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.
§3. De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gebruikers. In de mate van het
mogelijke zal een onrechtmatig overwicht zowel van één van de ideologische en filosofische
strekkingen als van één van de gebruikersgroeperingen worden voorkomen.
§4. De afgevaardigden van de inrichtende overheid hoeven geen politiek mandaat te bekleden.
§5. De afgevaardigden van de gebruikers mogen geen politiek mandaat (in de strikte zin van de
betekenis) bekleden.
§6. De afgevaardigden van de gebruikers hoeven geen lid te zijn van de adviesraad voor cultuur.
§7. De afgevaardigden van de inrichtende overheid en de afgevaardigden van de gebruikers worden
benoemd door de gemeenteraad.
§8. De cultuurbeleidscoördinator en de bibliothecaris stellen een lijst op van kandidaat-deskundigen
waarbij elke kandidatuur grondig wordt gemotiveerd. De afgevaardigden van de inrichtende overheid
en de afgevaardigden van de gebruikers duiden uit die lijst een aantal deskundigen aan.
§9. De afgevaardigden van de inrichtende overheid, de afgevaardigden van de gebruikers en de
gecoöpteerde deskundigen vormen de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan.
§10. De schepen van cultuur is één van de afgevaardigde leden van de politieke fractie van de
meerderheid.
§11. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers en filosofische
en ideologische strekkingen moeten beantwoorden en de manier waarop kandidaturen ingediend
worden. In de mate van het mogelijke zal een onrechtmatig overwicht zowel van één van de
ideologische en filosofische strekkingen als van één van de gebruikersgroeperingen worden
voorkomen.
§12. De (gecoöpteerde) leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
§13. De toetreding tot het beheersorgaan impliceert de aanvaarding van het organieke reglement en
het huishoudelijke reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

Artikel 7. Beëindiging van een mandaat.
§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
 Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de gemeenteraad:
indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
 Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers of van de
filosofische en ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere
afgevaardigde wordt benoemd.
 Voor gecoöpteerde leden: het lidmaatschap vervalt automatisch wanneer de gemeenteraad
overgaat tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in de loop van de zes
eerste maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
 Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
 Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
 Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie
achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is een reden tot uitsluiting.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in de loop
van de zes eerste maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.
§ 2. Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De lidmaatschappen
die worden toegekend na de goedkeuring van dit organieke reglement, lopen tot ten laatste zes
maanden na installatie van een nieuwe gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in
functie totdat de nieuwe raad is geïnstalleerd.
§ 3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen vermeld in dit artikel,
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze opvolging moet
geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 6. De opvolger voleindigt het
mandaat.
Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter
Artikel 8.
§1. Na kandidaatstelling kiest het beheersorgaan onder de stemgerechtigde leden bij geheime
stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter.
§2. Na kandidaatstelling kiest het beheersorgaan onder de stemgerechtigde leden bij geheime
stemming en bij volstrekte meerderheid een ondervoorzitter.
§3. Als de voorzitter gekozen wordt uit de politieke afgevaardigden, dan moet de ondervoorzitter
gekozen worden uit de gebruikers. Als de voorzitter gekozen wordt uit de afgevaardigden van de
gebruikers, dan moet de ondervoorzitter gekozen worden uit de afgevaardigden van de politieke
fracties.
§4. De Schepen van Cultuur kan niet verkozen worden tot voorzitter en ondervoorzitter.
§5. Bij deze verkiezing en bij een tweede staking van stemmen, wordt de oudste kandidaat
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 9.
De zittingen van het beheersorgaan worden bijgewoond door de cultuurbeleidscoördinator van de
gemeenschapscentra en de bibliothecaris, zonder stemrecht. Zij nemen om beurt de taak van
secretaris van het beheersorgaan waar.

Titel VIII: Waarnemers, Werkgroepen
Artikel 10.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden. Deze waarnemers
hebben geen stemrecht.
Artikel 11.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking bij
huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds
waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan beroep
gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of deskundigen.
Titel IX: Samenkomsten, Huishoudelijk reglement
Artikel 12.
Het beheersorgaan komt ten minste één maal per trimester samen en zo dikwijls als de belangen van
de gemeenschapscentra of de gemeentelijke bibliotheek vereisen.
Artikel 13.
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder regelt,
minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. Het
huishoudelijke reglement dient niet aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Artikel 14.
§1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
§2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een beknopt
verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één maand na de samenkomst.
Titel X: Verzekeringen
Artikel 15.
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 en de waarnemers van het
beheersorgaan.
Artikel 16.
Aan het organieke reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan, die
tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.

