
 
 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 
DE GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van 21 november 2017 
 
Tegenwoordig : Karina Peeters,voorzitter 
Willy Segers, burgemeester 
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn 
Quaghebeur, Karel De Ridder, Anneleen Van den Houte, schepenen 
Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen 
Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester, 
Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Georges De Vliegher, Carine Walravens, 
Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Nathalie Staquet, Jos Crabbe, 
Frank De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis 
Tratsaert, Marc Willen, Cedric Dujardin, David De Freyne, Bruno Steenput, raadsleden 
Marianne Vanden Houte, secretaris 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder titel VII; 
Gelet op de vzw-wetgeving; 
Gelet op het principiële besluit van de gemeenteraad van 17.10.2017 om de stroom 
vrije tijd te organiseren in 2 EVA-vzw’s, namelijk Cultuur & Samenleven Dilbeek en 
Sport & Gezondheid Dilbeek; 
Overwegende dat de gemeenteraad op 17.10.2017 tegelijkertijd de intentie uitsprak 
om op termijn deze EVA-vzw’s verder te integreren en dat daartoe op verschillende 
niveaus van de organisatie integratie- en efficiëntie-bevorderende maatregelen 
moeten voorzien worden; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21.11.2017 houdende goedkeuring 
van statuten voor de EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek; 
Overwegende dat voor deze EVA-vzw Cultuur & Samenleven ook een huishoudelijk 
reglement moet worden goedgekeurd; 
Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement, opgesteld in overleg met zowel de 
politiek betrokkenen als de betrokkenen uit het werkveld en uit de administratie; 
Gelet op het akkoord van 13.11.2017 tussen de voorzitters van de adviesraden over 
een verfijning van artikel 3.2. inzake de verkiezing van de leden van categorie B voor de 
raad van bestuur 
BESLUIT: met 20 ja-stemmen (Karina Peeters, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef 
Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Karel De 
Ridder, Anneleen Van den Houte, Jan Margot, Luc Deleu, Georges De Vliegher, Frank 
De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert, 
Marc Willen, Cedric Dujardin, David De Freyne) , tegen 3 neen-stemmen  
(Guy Pardon, Michel Dandoy, Nathalie Staquet) bij 10 onthoudingen ( Jef Valkeniers, 
Stefaan Platteau, Marc De Meulemeester, Walter Zelderloo, Carine Walravens, Luc De 
Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Jos Crabbe, Bruno Steenput) . 
ENIG ARTIKEL.- Het huishoudelijk reglement voor de EVA-vzw Cultuur & Samenleven 
Dilbeek wordt goedgekeurd als volgt: 
 
TITEL I. – Leden van de algemene vergadering en raad van bestuur  
 
Artikel 1. Aantal leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur 
Als uitwerking van artikel 7 uit de statuten wordt het aantal stemgerechtigde leden en 
bestuurders in de vzw als volgt vastgelegd: 
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Voor de algemene vergadering:  

• Categorie A: 1 lid; 

• Categorie B: minimaal het totaal aantal leden van de raad van bestuur.  
 
Voor de raad van bestuur: 

• Categorie A: 10 leden; 

• Categorie B: 9 leden. 
 
Het aantal leden van de raad van bestuur wordt bij de aanvang van een nieuwe 
bestuursperiode geëvalueerd en desgevallend herzien op basis van de zetelverdeling 
in de gemeenteraad. 
 
Artikel 2. Leden van de algemene vergadering 
Categorie A:  

• De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente wordt door de 
gemeenteraad uit zijn leden gekozen. Deze handelt in de algemene 
vergadering overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. 

 
Categorie B:  

• De adviesraden dragen de leden van categorie B voor. Bij elke samenstelling 
en hernieuwing van de algemene vergadering zullen de gemeentelijke 
cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad, bibliotheekraad, raad internationale 
samenwerking, de vertegenwoordigers van de scholen, welzijnsraad, 
milieuraad, mobiliteitsraad, raad lokale economie en Dil’Arte aangeschreven 
worden om leden voor te dragen:  
- De cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad, bibliotheekraad en de raad 

internationale samenwerking duiden elk 5 leden aan;  
- Dil’Arte en de vertegenwoordigers van de scholen duiden elk 2 leden aan;  
- De welzijnsraad, de milieuraad, raad lokale economie en de mobiliteitsraad 

dragen elk één lid voor. 
 

Artikel 3. Leden van de raad van bestuur  
3.1 Categorie A: De vertegenwoordigers van elke politieke fractie vertegenwoordigd in 
de gemeenteraad.  
 
De samenstelling verloopt als volgt:  
De effectieve bestuurders en de opvolgers van categorie A worden voorgedragen 
door de gemeenteraad:  
- 4 effectieve bestuurders en 4 opvolgers van de fractie LvBurgemeester-VLD;  
- 2 effectieve bestuurders en 2 opvolgers van de fractie door N-VA;  
- 2 effectieve bestuurders en 2 opvolgers van de fractie CD&V-DNA!;  
- 1 effectieve bestuurder en 1 opvolger van de fractie sp.a-GROEN;  
- 1 effectieve bestuurder en 1 opvolger van de fractie UF=MR+CDH+FDF+IND. 
 
De effectieve bestuurders duiden in hun midden twee ondervoorzitters aan.  
 
Elke politieke fractie duidt minstens één bestuurder aan die ook bestuurder is in de 
vzw Sport & Gezondheid Dilbeek. De ondervoorzitters van categorie A van de vzw 
Sport & Gezondheid Dilbeek zijn in elk geval bestuurder in de vzw.  
 
3.2 Categorie B: De vrijwilligers, gebruikers en deskundigen. 
 
Bij de samenstelling en hernieuwing van de algemene vergadering verschijnt een 
open oproep voor kandidaturen voor de raad van bestuur. Zowel leden van de 
adviesraden als onafhankelijken kunnen worden voorgedragen als kandidaat-
bestuurder.  
 
Adviesraden kunnen onafhankelijke kandidaten werven om mee te doen aan de 
verkiezing. Deze kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn. Een onafhankelijke 
kandidaat-bestuurder dient een schriftelijke kandidatuur in bij de adviesraad, waaruit 
blijkt dat: 

• hij/zij deskundig is en/of actief betrokken is bij het brede culturele leven 
(waaronder ook jeugdwerking en  internationale samenwerking wordt begrepen) 
in Dilbeek of de regio en de doelen van de vzw onderschrijft; 



 

• hij/zij achter de missie van de groep Dilbeek, de missie van vrijetijd en de 
waarden van de groep staat; 

• hij/zij het engagement aangaat om aanwezig te zijn op de vergaderingen: 2 
keer per jaar voor de algemene vergadering en 5 keer per jaar voor de raad van 
bestuur.  

 
Op basis van de kandidaturen verkiezen de leden van de algemene vergadering van 
categorie B 8 bestuurders. Elk lid van de algemene vergadering kiest 8 kandidaten. 
De 8 kandidaten met de meeste stemmen worden aangeduid als bestuurder, samen 
met de voorzitter van de vzw Sport & Gezondheid Dilbeek.  
Bij deze verkiezing wordt rekening gehouden met de afspraken, gemaakt door de 
voorzitters van de adviesraden op 13.11.2017, zoals gevoegd als bijlage bij dit 
huishoudelijk reglement. 
 
Deze samenstelling kiest onderling een voorzitter.  
 
De algemene vergadering beslist bij geheime stemming over de voorgedragen 
bestuurders van categorie B, na advies te hebben ontvangen van de 
controlecommissie.  
 
Het lidmaatschap voor leden en bestuurders van categorie B is slechts een keer 
aansluitend hernieuwbaar.  
 
Artikel 4. Controlecommissie 
Bij de samenstelling en hernieuwing van de algemene vergadering en de raad van 
bestuur stellen de adviesraden een controlecommissie samen. De adviesraden 
vaardigen 2 personen af die geen lid zijn van de algemene vergadering en die geen 
kandidaat zijn voor de raad van bestuur.  
 
De controlecommissie waakt over het correcte verloop van de verkiezingen en over 
het naleven van de missie en waarden van groep Dilbeek tijdens de verkiezingen.  
 
De commissie spreekt zich uit over het al dan niet correcte verloop van de verkiezing 
en verleent advies aan de algemene vergadering over het goedkeuren van de 
voorgedragen leden van de raad van bestuur.  
 
TITEL II. – Dagelijks bestuur  
 
Als uitwerking van artikel 29 uit de statuten wordt het volgende vastgelegd: 
 
Artikel 5. Samenstelling  
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:  

• De voorzitter en de twee ondervoorzitters 

• Een lid van categorie B.  
 
Artikel 6. Bevoegdheden 
Het dagelijks bestuur kan handelingen stellen die: 

• nodig zijn voor het dagelijkse werking van de vzw; 

• van gering belang zijn. Dit zijn handelingen die een beperkte invloed hebben 
op de activiteit en de financiële toestand van de vzw; 

• dringend zijn. Dit is het geval wanneer uitstel van een beslissing tot er een 
tussenkomst is van de raad van bestuur schade kan of zal berokkenen. Het 
dagelijks bestuur informeert de raad van bestuur over deze beslissingen 
tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.  

• Het dagelijks bestuur neemt ook adviserende en beleidsvoorbereidende taken 
op en formuleert daarover adviezen aan de raad van bestuur. 

• Haar door de raad van bestuur worden gedelegeerd.  
 
Artikel 7. Voorzitter en secretaris  
Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur 
en bij zijn afwezigheid, door een ondervoorzitter.  
 
Het dagelijks bestuur kan in samenspraak met de directeur één of meerdere 
personeelsleden aanduiden die de vergadering voorbereiden en het verslag opstellen.  
 



 

Artikel 8. Beraadslaging  
Beslissingen worden genomen als college. 
 
TITEL III. Overige bepalingen 
 
Artikel 9. Personeel 
Er wordt een afsprakennota opgesteld over de samenwerking van het vzw-bestuur en 
het personeel.  
  
Artikel 10. Integratie van de vzw’s binnen de stroom vrije tijd 
Het is de intentie om een integratie te bewerkstelligen tussen de vzw Cultuur & 
Samenleven Dilbeek en de vzw Sport & Gezondheid Dilbeek.  
 
De vzw’s nemen op verschillende niveaus van de organisatie (gezamenlijke) 
maatregelen om de weg naar integratie mogelijk te maken op een efficiënte manier.  

 
Namens de raad: 

 
 
 
 
 
 
Marianne Vanden Houte Karina Peeters 
gemeentesecretaris voorzitter 
 
 


