
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DOELSTELLING 

 

Het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 bepaalt dat de organisatie 

van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid is van het Stadsbestuur (Titel 

4 art. 52 t.e.m. art. 58). Hiertoe nodigt het College van Burgemeester en Schepenen bij de 

aanvang van elke legislatuur alle culturele actoren uit om deel te nemen aan de inspraak.  

 

1.1. De gemeenteraad besliste in zitting van 16/06/2003 tot de oprichting van 4 deelraden: 

een socio - culturele deelraad, een deelraad muziek en podiumkunsten, een deelraad 

voor toerisme en een deelraad erfgoed en beeldende kunsten. Deze deelraden hebben 

een adviserende bevoegdheid over hun  materie voor de hele gemeente.  De koepel 

voor het Liers cultuurbeleid heeft een adviserende bevoegdheid over de grote lijnen 

van het gemeentelijk cultuurbeleid.  

1.2. De koepel voor het Liers cultuurbeleid heeft tot doel het adviseren van de 

Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen inzake het stedelijk 

cultuurbeleid m.b.t. de culturele aangelegenheden, volgens art. 4 van de bijzondere 

wet van 8.8.1980 op de hervorming van de instellingen (art.55): 

- taal en letteren 

- wetenschapsbeleid 

- kunstenbeleid 

- cultuurbewaring en cultuurspreiding 

- bibliotheekbeleid 

- lokale media 

- vorming- en educatiebeleid 

- vrijetijdsbeleid en toerisme 

1.3. De deelraden en de koepel voor het Liers cultuurbeleid kunnen op eigen initiatief 

advies uitbrengen (art.56).  

1.4. De deelraden en de koepel voor het Liers cultuurbeleid kunnen in overleg treden met 

andere erkende Lierse adviesraden in materies met gemeenschappelijke belangen. 

 

2. ORGANISATIE  

 

2.1 De koepel voor het Liers cultuurbeleid bepaalt in overleg met de actoren, onder welke 

deelraad/raden ze worden ondergebracht. Hierbij is de doelstelling van de vereniging of 

organisatie de doorslaggevende factor. 

2.2 Deskundigen dienen te beantwoorden aan het volgend profiel:  

- actief in de culturele sector als vrijwilliger of als professional 

- een ruime kijk op cultuur hebben 

- bereid zijn om zich te engageren in de deelraad 
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2.3 Voor specifieke projecten of materies kan de koepel voor het Liers cultuurbeleid en/of 

de betrokken deelraad/raden, al dan niet op vraag van het College van Burgemeester 

en Schepenen, de ruimere bevolking betrekken door het samenstellen van ad-hoc 

werkgroepen. 

2.4 De afgevaardigden van de deelraden vormen samen de koepel voor het Lierse 

cultuurbeleid met adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het gemeentelijk 

cultuurbeleid. 

2.5 De koepel voor het Lierse cultuurbeleid en de deelraden worden samengesteld uit 

stemgerechtigde leden en waarnemers. 

2.6 Stemgerechtigde leden zijn: 

1° één afgevaardigde per culturele vereniging en/of organisatie, zowel

 privaatrechtelijk als publiek, die werken met vrijwilligers en hun werking op 

het grondgebied Lier ontplooien. Op de samenkomsten van de koepel of deelraden 

 kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn 

plaatsvervanger; 

2° één afgevaardigde per professionele culturele organisatie en/of instelling die 

werken met beroepskrachten en hun werking op het grondgebied Lier ontplooien. 

Op de samenkomsten van de koepel of deelraden kan de effectieve afgevaardigde 

zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger; 

3°  deskundigen in de culturele materie, woonachtig in Lier. 

2.7 Waarnemers zijn: 

a. de bevoegde schepenen; 

b. de deskundige cultuur; 

c. de toegevoegde ambtenaar ter ondersteuning; 

d. de stafleden van het departement Uit in Lier  

e. afgevaardigden van andere stedelijke adviesraden die de vergadering kunnen 

bijwonen. 

2.8 Externe deskundigen kunnen gehoord worden in kader van de adviesverlening over 

een specifiek item. 

2.9 De deskundige cultuur en de bevoegde schepenen worden uitgenodigd op de 

bijeenkomsten van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden.  

2.10 Een vereniging kan afgevaardigden hebben in meerdere deelraden. In de koepel voor 

Liers cultuurbeleid kan slechts één afgevaardigde van eenzelfde vereniging zetelen. 

 

3. ADVIESORGANEN 

 

3.1. Deelraden 

 

3.1.1. Bevoegdheden 

 

3.1.1.1. De deelraden kiezen onder hun leden ten minste een voorzitter en een secretaris. 

De verkozen leden fungeren als een dagelijks bestuur en verzekeren de 

continuïteit van de werking van hun deelraad. 

3.1.1.2. Hun taak bestaat erin om regelmatig de vergadering bijeen te roepen, de agenda 

te bepalen en het verslag op te stellen.  

3.1.1.3. De deelraden formuleren adviezen - op eigen initiatief of op vraag van het College 

van Burgemeester en Schepenen - omtrent de materies ressorterend onder hun 

respectievelijke bevoegdheden. 

3.1.1.4. De materies voor de respectievelijke deelraden zijn: 

a.  Deelraad ‘socio-culturele verenigingen’ 

- vrijetijdsbesteding 

- wetenschapsbeleid 

- vorming en educatie 

- lokale media 

- bibliotheek 

b.    Deelraad ‘muziek en podiumkunsten’ 

- taal en letteren 



- muziek 

- podiumkunsten 

c.  Deelraad ‘toerisme’ 

 - toerisme 

d.    Deelraad ‘erfgoed en beeldende kunsten’ 

- beeldende kunsten 

- cultureel erfgoed 

- cultuurbewaring 

3.1.1.5. De deelraad neemt initiatieven om de werking van de sector te stimuleren en om 

deze dichter bij de bevolking te brengen. 

3.1.1.6. De deelraden bepalen vrij hun werking. Voor zover nog nodig, kunnen zij daartoe 

een huishoudelijk reglement  voorstellen dat zij ter goedkeuring dienen over te 

maken aan de gemeenteraad. Deze huishoudelijke reglementen mogen uiteraard 

niet strijdig zijn met het organiek reglement en de terzake geldende wettelijke 

bepalingen. 

 

3.1.2.  Samenstelling 

 

3.1.2.1 Bij de samenstelling van het bestuur dient te worden gestreefd naar: 

1° een minimum van 1/3 mannen - 1/3 vrouwen 

2° een vertegenwoordiging van jongeren 

3.1.2.2 Opdat een vereniging, organisatie of instelling zou kunnen toetreden tot een 

deelraad, dient zij schriftelijk een toetredingsaanvraag in bij de koepel voor Liers 

cultuurbeleid, waarin zij: 

a. meedeelt de keuze voor de deelraad, waarin zij wenst te zetelen; 

b. aantoont dat zij activiteiten uitoefent die in overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van de gekozen deelraad; 

c. aantoont haar zetel in Lier te hebben. 

d. voor wat de deelraad toerisme betreft, zetelen naast deze verenigingen of 

instellingen van rechtswege ook: 

• drie afgevaardigden aangeduid door de commerciële raad m.n. één voor de 

restaurants en cafés,  één voor de handelaars en één voor hotels en 

gastenkamers 

• één afgevaardigde aangeduid door VOKA,  

• één afgevaardigde aangeduid door de Fietsersbond  

• één afgevaardigde aangeduid door de Orde van het Liers Vlaaiken, voor 

zover ze kunnen aantonen dat ze 10 actieve leden hebben 

Deze afgevaardigden en plaatsvervangers kunnen echter geen deel uitmaken van 

de Koepel. 

3.1.2.3 De koepel onderzoekt de aanvraag en kan hiervoor bijkomende documenten zoals 

statuten, samenstelling van bestuur, opgave van de leden en werkingsverslag 

opvragen. 

3.1.2.4 Wanneer de koepel oordeelt dat de vereniging, organisatie of instelling 

beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt ze aanvaard als lid van de gekozen 

deelraad. Na schriftelijke kennisgeving maakt de voorzitter identiteit en adres over 

van de effectieve afgevaardigde en vaste plaatsvervanger. 

3.1.2.5 De koepel kan de erkenning van een vereniging, organisatie of instelling intrekken 

wanneer deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria, behalve deze 

bedoeld in art. 3.1.2.2.- d, die van rechtswege zetelen.  De beslissing wordt binnen 

8 dagen ter kennis gebracht. 

3.1.2.6 De effectieve afgevaardigde en de plaatsvervanger worden aangeduid door de 

betrokken vereniging, organisatie of instelling. Ze moeten voldoen aan volgende 

voorwaarden: 

a. minimum 18 jaar oud zijn; 



b. actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden 

aangeduid; 

c. zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de 

deelraad te realiseren; 

d. niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen; 

e. geen politiek mandaat bekleden. 

3.1.2.7 De kandidaat-deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

a. minimum 18 jaar oud zijn; 

b. vanuit zijn/haar werkervaring en/of engagement in de culturele sector een 

relevante deskundigheid bezitten; 

c. woonachtig zijn in Lier; 

d. zich bereid verklaren om zich actief te engageren om de doelstellingen van de 

deelraad te realiseren 

e. geen politiek mandaat bekleden 

3.1.2.8 De deskundigen die lid wensen te worden van een deelraad dienen een 

schriftelijke aanvraag in bij de koepel, waarin ze hun deskundigheid en motivatie 

toelichten. De koepel onderzoekt de aanvraag. Indien de koepel oordeelt dat de 

kandidaat beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt hij aanvaard als lid in de 

desbetreffende deelraad.  Tijdens de periode voorafgaand aan de samenstelling van 

de koepel, wordt deze taak waargenomen door de cultuurbeleidcoördinator. 

3.1.2.9 Zijn uitgesloten van lidmaatschap: politieke verenigingen, instellingen of diensten 

die als hoofddoel hebben aan politiek te doen. Politiek mandatarissen of 

vertegenwoordiging van politieke fracties kunnen aanwezig zijn op verzoek van de 

voorzitter (max. één per fractie) en zonder stemrecht. 

 

3.1.3 Mandaten 

 

3.1.3.1 De duur van de bestuursmandaten bedraagt normaal 6 jaar en lopen tot de 

deelraden opnieuw bevestigd worden door de nieuwe gemeenteraad, uiterlijk 

binnen de 6 maanden na de installatie van deze nieuwe gemeenteraad. (art.64). De 

verkiezingen van de nieuwe bestuursmandaten dienen te gebeuren binnen de 

maand na de nieuwe samenstelling.  De uittredende deelraden organiseren de 

verkiezing van de nieuwe. 

3.1.3.2 De verkiezing van de voorzitter en de secretaris gebeuren via geheime stemming.  

Personeelsleden van de instellingen die betaald of betoelaagd worden komen 

hiervoor niet in aanmerking. 

3.1.3.3    De voorzitter, de secretaris en een ander aangeduid lid zetelen namens hun     

  deelraad in de koepel. 

3.1.3.4   De bestuursleden staan zelf in voor de goede werking van hun  deelraad. 

3.1.3.5   Aan het mandaat van een lid / bestuurslid van de deelraad komt een einde door: 

1° ontslag uit de vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd 

2° ontslag uit de deelraad 

3° aanvaarding van een politiek mandaat 

4° als deskundige niet meer woonachtig te zijn op het grondgebied van Lier 

5° als culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer te 

ontplooien op het grondgebied van Lier 

6°  intrekking van de erkenning door de koepel 

7° overlijden 

De deelraad voorziet binnen de 3 maanden in vervanging van dit bestuurslid via 

verkiezingen. 

 

3.1.4 Werking 

 



3.1.4.1    De vergaderingen zijn openbaar.  

3.1.4.2    De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig  

   uitgebrachte stemmen en mits de helft van de leden van de deelraad aanwezig is. 

3.1.4.3    Bij belangenvermenging, zij het persoonlijke, zij het professionele     

   belangenvermenging, dient de betrokkene buiten te gaan.  

 

3.2. Koepel voor Liers cultuurbeleid 

 

3.2.1 Bevoegdheden 

 

3.2.1.1 De taak van het bestuur bestaat erin om minstens tweemaandelijks (uitgezonderd 

juli en augustus) de vergadering bijeen te roepen, de agenda te bepalen en het 

verslag op te stellen. 

3.2.1.2 Voor algemene materies in verband met het lokaal cultuurbeleid geeft de koepel 

advies. De koepel maakt de adviezen en hun motiveringen over aan het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

3.2.1.3 De koepel neemt initiatieven om de werking van de culturele sector te stimuleren 

of om deze dichter bij de bevolking te brengen. Hierbij is de oprichting van aparte 

werkgroepen of samenwerking tussen verschillende  deelraden mogelijk. 

3.2.1.4 De koepel onderzoekt de aanvragen van toetreding tot de deelraden van nieuwe 

deskundigen, verenigingen, instellingen of organisaties.  

3.2.1.5 De koepel doet een open oproep tot kandidaten voor de beheersorganen van de 

stedelijke openbare bibliotheek en van het cultuurcentrum. De lijst van kandidaten 

wordt samen met een advies over de samenstelling ter goedkeuring overgemaakt 

aan de gemeenteraad. De voordracht bevat indien mogelijk voor elk effectief lid 

een opvolger. 

 

3.2.1 Samenstelling 

 

3.2.2.1 De koepel is samengesteld uit drie afgevaardigden van elke deelraad: voorzitter, 

secretaris en een aangeduid lid.  . 

3.2.2.2 De koepel kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en twee 

ondervoorzitters, bij voorkeur ieder uit een andere deelraad.  De voorzitter van de 

koepel neemt, indien hij ook voorzitter is van zijn deelraad,  ontslag als voorzitter in 

de deelraad. 

3.2.2.3 Bij de samenstelling van het bestuur dient te worden gestreefd naar: 

1° een minimum van 1/3 mannen - 1/3 vrouwen 

2° een vertegenwoordiging van jongeren 

 

3.2.3 Mandaten 

 

3.2.3.1 De duur van de bestuursmandaten bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de 

stedelijke koepel voor cultuurbeleid opnieuw bevestigd wordt door de nieuwe 

gemeenteraad, uiterlijk binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. (art.64) De verkiezingen van de nieuwe bestuursmandaten dienen 

te gebeuren binnen de maand na de nieuwe samenstelling. 

3.2.3.2 De bestuursleden staan zelf in voor de goede werking van de koepel. 

3.2.3.3 Aan het mandaat van een bestuurslid komt een einde door: 

1° ontslag uit de vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd 

2° ontslag uit de deelraad 

3° aanvaarden van een politiek mandaat 

4° als deskundige niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van Lier 

5° als culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooien 

op het grondgebied van Lier 

6°  intrekking van de erkenning door de koepel 



7° overlijden 

De deelraad waarvan het bestuurslid wiens mandaat beëindigd is in de koepel, 

duidt binnen de 3 maanden een vervanger aan. 

 

3.2.4 Werking 

 

3.2.4.1 De vergaderingen gebeuren in gesloten zitting. Derden kunnen uitgenodigd worden      

om hieraan deel te nemen. 

3.2.4.2 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen en mits de helft van de effectieve leden van de koepel 

aanwezig is. 

 

4. COMMUNICATIE MET HET STADSBESTUUR EN REGELS VOOR ADVISERING 

 

4.1 Informatie-uitwisseling en overleg 

 

4.1.1 Om de adviesfunctie van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden 

mogelijk te maken, zal het College van Burgemeester en Schepenen de agenda van 

de gemeenteraad bezorgen aan de voorzitters.  

4.1.2 De deskundige cultuur zal aan de koepel en de deelraden de agendapunten van de 

vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen die te maken 

hebben met de beleidsmateries waarover de deelraden en de koepel 

adviesbevoegdheid hebben, meedelen. 

4.1.3 Wanneer het stadsbestuur de koepel en de deelraden om advies vraagt, zal hij bij 

de adviesvraag de nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de 

koepel en de deelraden het recht om inzage te nemen in alle documenten en 

dossiers die betrekking hebben op die vraag, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit 

inzagerecht kan uitgeoefend worden via de toegevoegde ambtenaar of via de 

stadssecretaris. 

4.1.4 Wanneer de koepel of de deelraden op eigen initiatief een advies wenst/wensen uit 

te brengen, kan/kunnen zij steeds informatie opvragen aan het College van 

Burgemeester en Schepenen, die deze informatie ter beschikking zal stellen tenzij 

er wettelijke bezwaren zijn. 

4.1.5 De schriftelijke verzoeken om informatie van de koepel en de deelraden aan het 

College van Burgemeester en Schepenen zullen binnen de tien dagen beantwoord 

worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, of door de 

wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen. 

 

4.2 Advies vragen 

 

4.2.1 Het stadsbestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk stellen, met: 

a. duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 

b. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de 

adviesgever moet rekening houden; 

c. opgave van de uiterste datum van indiening van het advies bij het 

stadsbestuur. 

4.2.2 Het stadsbestuur zal de koepel en de deelraden een termijn van zes weken geven 

te rekenen van de datum van aankomst van de adviesvraag bij de koepel of bij de 

deelraad. Om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het 

gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak met 

de koepel en/of de deelraad kan de termijn ook verlengd worden. 

4.2.3 De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten 

beschouwing gelaten. Vervalt de termijn in die periode, dan wordt deze 

automatisch verlengd tot 20 september. 

 



4.3 Advies uitbrengen 

 

4.3.1 De koepel en/of de deelraad zal de adviezen die ze uitbrengt steeds schriftelijk 

bezorgen aan het stadsbestuur en in de adviezen melding maken van: 

a. de wijze waarop het advies tot stand kwam met de duidelijke opgave van 

welke betrokkenen  op welke manier geraadpleegd werden; 

b. de argumentatie die geleid heeft tot de bepaling van het standpunt in het 

advies; 

c. een duidelijke weergave van het standpunt van de koepel of de deelraad, 

met vermelding van afwijkende meningen of van minderheidsstandpunten 

indien hierom door de betrokkenen uitdrukkelijk is verzocht. 

4.3.2 De teksten van de adviezen maken steeds deel uit van het desbetreffende dossier, 

dat wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, de 

gemeenteraad of de hogere overheid. 

4.3.3 Indien de koepel of de deelraad geen advies uitbrengt binnen de afgesproken 

termijn, mag het advies als gunstig beschouwd worden. 

 

4.4 Beantwoorden van de adviezen 

 

4.4.1 Overeenkomstig art. 60 van het decreet, moet het stadsbestuur bij het nemen van 

beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren. 

4.4.2 Het stadsbestuur zal binnen een termijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum dat 

het advies bij haar toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies 

bezorgen aan de bevoegde deelraad of koepel. 

4.4.3 Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing werd genomen, wordt de reden 

hiervan medegedeeld aan de deelraad en/of koepel. 

 

5. ONDERSTEUNING VAN DE KOEPEL VOOR HET LIERS CULTUURBELEID EN DE 
DEELRADEN 

 

5.1 Logistieke steun 

 

5.1.1 Het  stadsbestuur zal aan de deelraden en de koepel voor het Liers cultuurbeleid 

ruime logistieke steun verlenen, onder meer: de nodige vergaderaccommodatie, 

didactische apparatuur, fotokopieermogelijkheden, faciliteiten voor het versturen 

van uitnodigingen, verslagen en aankondigingen van welbepaalde activiteiten. 

5.1.2 Voor wat de fotokopieermogelijkheden en de faciliteiten voor versturen via het 

stadsbestuur betreft, dienen er afspraken gemaakt: registratie van het aantal 

kopieën, het aantal poststukken en het verbruik van omslagen en papier.  

5.1.3 In overleg met het College van Burgemeester en Schepenen kunnen ook de kosten 

voor de aanmaak van specifieke documenten door het stadsbestuur ten laste 

worden genomen. 

 

5.2 Toegewezen ambtenaar 

 

5.2.1 De toegewezen ambtenaar (consulent cultuur) zal alle adviezen ter kennis brengen 

van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

5.3 Financiële steun 

 

5.3.1 Aan de deelraden en de koepel wordt een toelage toegekend, voorzien in de 

jaarlijkse begroting. 

5.3.2 Het bedrag zal door het stadsbestuur worden gestort op een rekening die door elk 

van de deelraden en de koepel wordt geopend bij een bankinstelling. 



5.3.3 De raden duiden twee personen aan die de rekening beheren. Het geld dient 

beheerd als een goede huisvader. 
5.3.4 De toelage kan aangewend worden voor activiteiten eigen aan de deelraad. Deze 

toelage mag niet verdeeld worden onder de verenigingen. 
5.3.5 Met deze toelage kan onder meer gefinancierd worden: 

a. onkosten van fotokopie, verzending en drukwerken zoals bedoeld in 5.1.2 

b. activiteiten georganiseerd door de deelraad die toegankelijk zijn (gratis of mits 

betaling) voor alle inwoners van de gemeente; 

c. het bijwonen van vorming met betrekking tot cultuurbeleid voor zover die 

toegankelijk is voor alle leden van de deelraad; 

d. verplaatsing- en representatiekosten verbonden aan vormingsactiviteiten inzake 

cultuurbeleid 

e. de kosten van uitzonderlijke publicaties te verspreiden over de ganse 

gemeente. 

5.3.6 Op 20 september zal een voorstel van begroting aan het stadsbestuur voorgelegd 

worden tezamen met het gedetailleerde financieel overzicht van de inkomsten en 

uitgaven van het voorbije jaar. Van het lopende dienstjaar wordt een gedetailleerde 

financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven toegevoegd. De voorgestelde 

begroting zal rekening houden met eventueel niet aangewende middelen van het 

lopende dienstjaar. 

5.3.7 Maximaal 50% van de werkingstoelage van een bepaald dienstjaar kan 

overgedragen worden naar het daaropvolgend dienstjaar. Opeenvolgende 

overdrachten zijn daarentegen uitgesloten. 

5.3.8 Rekening houdend met de eventuele eigen inkomsten van een deelraad, mag deze 

maximaal over 5.000 euro beschikken. 

 

6. VERTEGENWOORDIGING STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK en LIERS 

CULTUURCENTRUM 

 

6.1 Na de installatie van de gemeenteraad deelt het stadsbestuur mee hoeveel 

mandaten er beschikbaar zijn voor de beheersorganen van de stedelijke openbare 

bibliotheek en het Liers Cultuurcentrum. 

6.2 De koepel doet een oproep tot kandidaten die de gebruikers zullen 

vertegenwoordigen in de beheersorganen van de stedelijke openbare bibliotheek 

en van het Liers cultuurcentrum. Deze lijst wordt samen met een advies over de 

samenstelling ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad. De voordracht 

bevat indien mogelijk voor elk effectief lid een opvolger. 

6.3 De duur van de mandaten bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de volgende nieuwe 

samenstelling, uiterlijk binnen de 6 maanden na de samenstelling van de nieuwe 

gemeenteraad. 

6.4 Aan het mandaat van een lid van de beheersorganen van de stedelijke openbare 

bibliotheek en van het Liers Cultuurcentrum komt een einde in dezelfde 

omstandigheden als vermeld in  3.1.3.5. Bovendien wordt een lid als 

ontslagnemend beschouwd indien hij/zij drie opeenvolgende vergadering zonder 

geldige verontschuldiging afwezig is. 

 

7. WIJZIGING VAN HET ORGANIEK REGLEMENT 

 

7.1 Enkel de gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het organiek reglement 

en van haar wijzigingen na advies van de koepel en de deelraden. 

 

8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 



8.1  De koepel voor het Liers cultuurbeleid en de  deelraden bepalen vrij hun werking.  

Voor  zover nog nodig, kunnen zij daartoe een huishoudelijk reglement  opstellen dat 

zij ter goedkeuring dienen over te maken aan de gemeenteraad. Deze huishoudelijke 

reglementen mogen uiteraard niet strijdig zijn met het organiek reglement en de 

terzake geldende wettelijke bepalingen. 

8.2 Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen slechts geschieden mits een 

beslissing met een twee derde meerderheid van de effectieve leden. 

 

9. SLOTBEPALING 

 

9.1  Het organiek reglement van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid en de deelraden 

van februari 2007 wordt aangepast en goedgekeurd op de GR van februari 2013.  

 


