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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van: donderdag 6 september 2018
Aanwezig: Antoon Calus: voorzitter;
Karl Bonny: burgemeester;

Jan Bekaert, Koen Pattyn, CeSesta Muylle, Dirk Laleman, Rik Dewanckele;
schepenen;

Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Oscar Deprez, Gilbert Bolle, Carlos Vierstraete, RafVlamynck, Erna
Crombez, Lieven Cobbaert, David Van Moerkercke, Tina Ledaine, Robin
Vandervennet, Ann Deseintebein, Koen Denduyver, Luc Provoost, Patrick
Raecke, Hendrik D'Hulster: raadsleden;

Dimitri Decock: algemeen directeur
Verontschuldigd: Frangoise Mattheus, Mieke Decuypere: raadsleden

dienst sport: Aanpassing huishoudelijk reglement sportraad aemeente lchteqem
juridisch kader
• De cuituurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten
doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies
van de gebruikersgroepen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding
en uitvoering van het sportbeleid
• Het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact
• De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen inzonderheid art 4,

9de lid
• De ministeriële omzendbrief van 30 oktober 1991 betreffende de oprichting en erkenning van
gemeentelijke raden voor cultuurbeleid
• Het gemeenteraadsbesluit van 16 september 1999 houdende de oprichting van een
gemeentelijke sportraad
• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
• Het gemeentedecreet van 1 5 juli 2005
• Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
• Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid
verwijzingsdocumenten

• Het advies nummer 2 van de sportraad van 20 juni 2018 inzake aanpassing huishoudelijk
reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 februari 2014
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feiten, context en argumentatie

• Recent werd vastgesteld dat Johan Depuydt geen lid meer was van VA/ Eernegem en toch
nog aanwezig was op de sportraad. Om dit probleem op te lossen wordt het huishoudelijk
reglement aangevuld.

• Het gebeurt ook dat zowel het effectief lid als de plaatsvervanger niet aanwezig kunnen zijn
op de algemene vergadering en dat er bijgevolg een ander persoon naar de vergadering

komt. Om dit probleem op te lossen wordt het huishoudelijk reglement aangepast.
• Eric Cobbaert vraagt of het mogelijk is, dat leden van de sportraad, een aanvraag kunnen

indienen om de sportraad bijeen te roepen. Het huishoudelijk reglement wordt uitgebreid.
• Er werd vastgesteld dat er momenteel een probleem zou optreden indien er een lid vervangen
dient te worden door een opvolger. Momenteel zijn er twee opvolgers die evenveel stemmen

hebben en evenveel jaren anciënniteit. Het huishoudelijk reglement wordt uitgebreid.

GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen
beslissing:

artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand huishoudelijk reglement van de sportraad van de
gemeente lchtegem goed:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
SPORTRAAD GEMEENTE ICHTEGEM
Art. 1: inhoud
Het huishoudelijk reglement van de sportraad regelt al wat in de gemeenteraadsbestissing van 16
september 1999 aangaande de erkenning van deze raad niet werd bepaald. Dit reglement regelt ook
de inwendige aangelegenheden van de sportraad, door het organiseren van de algemene vergadering

en het dagelijks bestuur,
Art. 2: Doelstellingen
De doelstellingen van de sportraad worden bepaald in het gemeenteraadsbesluit dd 16 september
1999 zijnde:
a) Adviserend optreden ten overstaan van de gemeentelijke overheid.

b) Op vraag van het gemeentebestuur en/of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle
aangelegenheden betreffende de sport, het sportbeleid en de sportinfrastructuur in de ruime zin,
hierin inbegrepen alle beleidsdomeinen die zowel direct ais indirect de sportbeoefening in de
gemeente aanbelangen;
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c) De activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de

verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de sportsector;
d) Onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het sportiever! en de

sportieve behoeften in hetwerkingsgebied;
e) Op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op het gebied van sport, bevordering van de
recreatie" en competitiesporten kaderopleiding, zonder terzake het initiatief aan de bestaande
verenigingen te ontnemen;
De sportraad zal bovendien op eigen initiatief:
a) Bij zoveel mogelijk personen de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen, alsook de inspraak
in het algemeen stimuleren;
b) Deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke infrastructuur in zoverre deze direct of indirect
met sport gerelateerd is;
Art. 3: de leden van de sportraad

Conform het decreet van 28 februari 2007 is de algemene vergadering van de sportraad
samengesteld uit volgende leden
l. 1° De afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder andere
sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als

publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente ichtegem;
2°deskundigen inzake sport die geen lid zijn van een sportvereniging, vertegenwoordigd in de
sportraad
II. De leden en de eventuele plaatsvervangers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen

a. minimum 18 jaar oud zijn
b. actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze aangeduid zijn
c. geen politiek mandaat bekleden
d. een lchtegemse vereniging vertegenwoordigen
e. bestuurslid zijn van de vereniging die ze vertegenwoordigen
f. niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen

De deskundigen moeten niet voldoen aan de voorwaarden b, d en e.

Andere sportverenigingen, sportorganisaties ofsportinstellingen die (nog) geen toelage
ontvangen en die tenminste één Jaar actieve werking kunnen aantonen binnen de gemeente

lchtegem kunnen ook één lid afvaardigen. De voorwaarden voor deze kandidaten zijn dezelfde als
in punt il. Deze verenigingen, organisaties of instellingen kunnen zich kandidaat stellen voor
opname in de sportraad, en dit door aanvraag te richten aan de voorzitter van de sportraad of aan
de sportdienst. Deze aanvraag dient minimum binnen de 8 dagen voor de volgende algemene

vergadering van de sportraad te worden ingediend op de sportdienst. De eerstvolgende algemene
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vergadering beslist vervolgens bij gewone meerderheid over de al of niet toelating van deze
kandidaat-vereniging tot de algemene vergadering.

Conform het gemeentedecreet van 15 juli 2006 (art, 200) is de algemene vergadering samengesteld
uit maximum 2/3 leden van hetzelfde geslacht.
Art. 4: waarnemers

1. De Schepen bevoegd voor sport woont de algemene vergaderingen en het dagelijks bestuur bij
van de sportraad en heeft spreekrecht.
2, Het college van Burgemeester en Schepenen wijst een ambtenaar van de gemeente aan om de

algemene vergaderingen en het dagelijks bestuur van de sportraad bij te wonen en schriftelijk
verslag op te stellen. Deze ambtenaar heeft spreekrecht.

Art, 5: Duur van het mandaat

a) Het lidmaatschap van de algemene vergadering van de sportraad bedraagt zes Jaar. De sportraad
zal uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad
opnieuw worden samengesteld. De sportraad zal zodoende telkens binnen de zes maanden
volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad aan de gemeenteraad vragen dat de
sportraad ais zodanig opnieuw erkend wordt,
b) Voor elke hersamenstelling worden alle vroegere leden van de sportraad en de sportverenigingen
en sportorganisaties die in aanmerking komen voor het lidmaatschap voor de algemene
vergadering aangeschreven met de vraag om hun afgevaardigden aan te duiden. Deze
afgevaardigden moeten voldoen aan de eerder opgesomde voorwaarden.

c) Voor elke hersamenstelling wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de
gemeente opdat ook de individuele geïnteresseerden zich kandidaat zouden kunnen stellen als lid
van de sportraad.
Art. 6: Rechten en plichten van de leden
Alle [eden van de sportraad worden geacht voor de goede werking van deze raad zich als volgt te
engageren:
a. Plichten van een lid :
1. onderschrijven van de doelstellingen van de sportraad en zich te verbinden om actief mee te
werken aan de realisering ervan;

2. het bijwonen van de algemene vergaderingen van de sportraad. Indien dit onmogelijk is, is het lid
gehouden zich te laten vervangen door een vaste plaatsvervanger (bij voorkeur van het ander

geslacht) en aangeduid door zijn/haar organisatie; deskundigen kunnen geen
plaatsvervanger aanduiden;
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3. zich informeren over het sportbeleid door lectuur, door bijscholing en vorming, door contacten met

organisaties en andere betrokkenen bij het sportbeleid;
4. afgevaardigden van een vereniging, organisatie of instelling dienen niet alleen hun eigen
vereniging, organisatie of instelling, doch hun volledige achterban, grondig te informeren over de
werkzaamheden van de sportraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen

van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake sportbeleid;
b. Rechten van een lid :

1. spreekrecht op alle vergaderingen van de sportraad;
2. stemrecht op de algemene vergaderingen van de sportraad;

3. inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de
sportraad en van de sportdienst;
Art. 7: Einde mandaat

a) Er komt een einde aan het mandaat van een lid door het intrekken van zijn opdracht door de
organisatie, vereniging of instelling welke het vertegenwoordigt. Deze intrekking moet schriftelijk
aan de voorzitter van de sportraad of aan de sportdienst worden toegezonden.

b) Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de sportraad of uit zijn organisatie. Dit ontslag moet
schriftelijk worden meegedeeld door de betrokkene of door de organisatie aan de voorzitter of aan

de sportdienst of kan ook mondeling worden medegedeeld op de algemene vergadering van de
sportraad.

c) Door de ontbinding van de vereniging, organisatie of instelling die het lid afvaardigt.
d) Door drie opeenvolgende ongewettigde afwezigheden op de algemene vergaderingen van de
sportraad. De gemeentelijke ambtenaar zal de afwezigheden vaststellen, het ontslag mededelen
én aan de organisatie én aan de algemene vergadering.

e) Door het overlijden van het lid.
f) Door het opnemen van een politiek mandaat of het niet meer voldoen aan de andere
voorwaarden van artikel 3. Leden die niet beantwoorden aan de voorwaarden, dienen dit
spontaan te melden aan de sportdienst.

Art. 8: Werking van de algemene vergadering
a) De algemene vergadering van de sportraad komt ten minste eenmaal per jaar samen, doch nooit
in de maanden juli en augustus. Ze wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris, die

ervoor zorgen dat de uitnodiging geschiedt ten minste vijftien dagen voor de bijeenkomst.
b) De algemene vergaderingen van de sportraad zijn openbaar. De verslagen van de algemene

vergadering dienen aan alle ieden bezorgd te worden uiterlijk vijftien dagen vóór een eventuele
volgende bijeenkomst.
c) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de sportraad en bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter. Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring van de agenda
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en het verslag van de vorige vergadering. De op de agenda gestelde punten worden besproken in

de volgorde waarin ze op het oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van de algemene
vergadering kan de dagorde gewijzigd worden. Als een bepaald punt wegens gebrek aan tijd niet
wordt afgehandeld, wordt het automatisch verzonden naar de volgende vergadering en dan bij
prioriteit behandeld. Bij het begin van de vergadering kan bij ordemotie met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden, worden beslist een nieuw punt dringend op de agenda te
plaatsen.

d) De voorzitter roept afzonderlijk zijn raad samen, telkens de te behandelen materies dit vereisen, en
dit in overleg met de gemeentelijke ambtenaar.
Art, 9: Werking van het dagelijks bestuur
a) De afgevaardigden van de sportraad kiezen uit hun midden 7 bestuursleden en 7 opvolgers
b) Het dagelijks bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een rekeningopnemer.

c) De vergaderingen van het dagelijks bestuur van de sportraad zijn niet openbaar.
Art. 10: Bevoegdheid van het dagelijks bestuur
a) Het dagelijks bestuur voert het dagelijkse beheer van de sportraad. Het bepaalt de houding van de
sportraad over dringende en actuele problemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de
eerstvolgende algemene vergadering van de sportraad.

b) Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor. Het voert de beslissingen van de
algemene vergadering uit.

c) Het neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan het nodige
gevolg gegeven wordt.

d) Het dagelijks bestuur van de sportraad of in dringende gevallen de voorzitter van de sportraad kan
een advies verlenen wanneer het hiertoe door de gemeente gevraagd wordt en geen algemene
vergadering kan worden belegd voor de bepaalde vereiste datum.

e) Het kan voor het ven/ullen van zijn taak deskundigen uitnodigen op de bijeenkomsten en
opdrachten geven aan derden.

f) De leden van het dagelijks bestuur kunnen zelf geen plaatsvervangers aanduiden. Bij ontslag of
het niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, worden zij vervangen door de eerste

opvolger die het mandaat aanvaardt. De sportdienst houdt de lijst van de opvolgers bij; bij
opvolgers met gelijk aantal stemmen, wordt de oudste opvolger als eerste opvolger
aangeduid.
Art. 11: rekeningopnemer

a) De rekeningopnemer houdt toezicht op de rekeningen. Het kasboek, dat bijgehouden wordt op de
sportdlenst, ligt ter inzage van iedere algemene vergadering.
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b) De rekeningopnemer wordt verkozen door het dagelijks bestuur met een gewone meerderheid van
stemmen volgens de procedure zoals beschreven.
c) Ook voorzitter, ondervoorzitter of secretaris kunnen de functie van rekeningopnemer uitoefenen.
Art. 12: stemprocedure

a) De algemene vergadering besluit of adviseert bij gewone meerderheid van stemmen.
b) Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
c) Alleen de leden met een geldig mandaat nemen deel aan de stemming.

d) Als er wordt gestemd over personen of functies, gebeurt dit geheim, leder lid beschikt dan over
zoveel stemmen als er mandaten te verdelen zijn. Als er betreffende één of meerdere mandaten
gelijkheid is van stemmen tussen meerdere kandidaten, wordt enkel voor dit mandaat tussen deze

kandidaten een herstemming uitgevoerd waarbij alle leden opnieuw hun stem kunnen uitbrengen
over dit mandaat, zelfs al zouden ze zelf reeds verkozen zijn. Bij nieuwe staking van stemming is
de kandidaat met de meeste anciënniteit in de sportraacf verkozen. Bovendien wordt er over een

punt geheim gestemd indien tenminste tien leden van de vergadering dit vooraf vragen.
e) Het dagelijks bestuur van de sportraad kan niet stemmen over verplichte adviezen aan de
gemeente, aangezien deze bevoegdheid behoort aan de algemene vergadering van de sportraad,

behalve in dringende gevallen (zie art. 10d). Het dagelijks bestuur beslist bij meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Als er wordt
gestemd over personen of functies, gebeurt dit geheim en volgens de procedure zoals hierboven
vermeld.

f) Om een geldige stemming te kunnen houden moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn.
Wanneer op de oorspronkelijke geplande vergadering onvoldoende leden aanwezig zijn, volgt er
een uitnodiging voor een nieuwe vergadering die plaats vindt met een tussentijd van minstens 3
vrije dagen en die kan beslissen over de punten die oorspronke!ijk op de agenda stonden,
ongeacht het aantal aanwezigen.

g) Enkel de algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan het huishoudelijk
reglement. Voor de wijziging van het huishoudelijk reglement moeten ten minste de helft van de
leden aanwezig zijn en dienen ze te beslissen met een meerderheid van twee derden van de
stemmen van het aanwezige quorum.

Art. 13: Mededeling van de adviezen
De besluiten en de gemotiveerde adviezen van de algemene vergadering en eventueel van het

dagelijks bestuur worden door de voorzitter en de secretaris schriftelijk aan het gemeentebestuur
medegedeeld.
Art. 14: Zetel en secretariaat

a) De sportraad heeft haar zetel op de gemeentelijke sportdienst momenteel gevestigd in het
administratief centrum, Stafionsstraat 1, Eernegem.
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b) De voorzitter en secretaris ondertekenen de officiële documenten die uitgaan van de sportraad,
c) indien de gemeenteambtenaar, niet aanwezig is op de algemene vergadering van de sportraad
moet een plaatsvervangend verslaggever aangeduid worden om verslag op te maken van de
zitting.

d) De gemeentelijke ambtenaar heeft een volmacht op de rekeningen van de sportraad.
Art. 15:
Onderhavige huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de
sportraad in de openbare vergadering van 20 juni 2018.
artikel 2: Het huishoudelijk reglement van de sportraad van de gemeente lchtegem, goedgekeurd door
de gemeenteraad van 6 februari 2014, komt te vervallen en wordt vervangen door bovenstaand
reglement.

artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst sport.
Namens de gemeenteraad,
algemeen directeur voorzitter

Dimitri Decock ^^^^ Antoon Calus,
/
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