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VERSLAG BIJKOMENDE ALGEMENE VERGADERING 
27 juni 2019 - 20-22u 

Raadzaal gemeentehuis, Dorp 1, Sint-Martens-Latem 
 

Aanwezig:  
A. Stemgerechtigden 

▪ Afgevaardigden  
Ann De Beir (Gregoriuskoor), Kris Dellaert (Davidsfonds), Freddy Heyman (KVN 11 
November), Vera Lambersy (Latemse Kunstkring), Sabine Pauwaert (LukiArt), Marc Roos 
(Confrérie Sint-Christoffel), Linda Rouges (KVLV Latem-Deurle), Ann Schollaert (Erfgoed 
Deurle), Bart Vandesompele (Kermiscomité Latem) 

▪ Vervangers 
Marc Cabus (Natuurpunt), Ward Claeyssens (Leie Omgeving Beschermen - LOB), Jo De 
Bruyne (Harmonie), Chantal De Vos (Latems Creatief), Riet Scheerder (11.11.11), 
Antoine van de Putte (Gezinsbond Latem Deurle) 

▪ Deskundigen  
Gert Buelens, Christian De Clercq, Lola di Vito, Martine Vanhoucke, Didier Verriest 

B. Waarnemers  
Dirk Claeys (KVN 11 November), Serge Clément (Seniorenraad), Lieve De Clercq 
(Seniorenraad), Sophie Desmet (Cultuurfunctionaris), Annine Monsaert (KVLV Latem-
Deurle), Rigo Van de Voorde (Schepen), Kristof Vanden Berghe (Gemeenteraadslid) 

Verontschuldigd:  Freddy Bijn (Brede Visie op Cultuur), Lea Careel (Latems Creatief), Eric De 
Lombaerde (Andante Favore), Anne Delbecq (Markant), Karine De Wasch 
(Fotoclub), Tom Embo (Natuurpunt), Thalina Geenens (Jeugdraad), Luc 
Hanssens (Leie Omgeving Beschermen - LOB), Bernard Herbert 
(Bibliotheekraad), Ivan Honoré (Andante Favore), Roger Lahaut 
(Davidsfonds), Barbara Lannoy (Schepen), Luc Ledoux (Leie Omgeving 
Beschermen - LOB), Pierre Leroy (11.11.11), Francesco Melis (Leie 
Omgeving Beschermen - LOB), Brigitte Pattyn (deskundige), Bea Roos 
(Gemeenteraadslid), Regine Rouseu (Markant), Eddy Vaernewyck 
(deskundige), Koen Van Cauter (Gecoro), Frans Van den Broek (Amnesty 
International LG61, Leiestreek), Frederik Van Vlaenderen (Natuurpunt), 
Guido Vanden Berghe (Davidsfonds), Etienne Verhaegen (Vrank en Vroom), 
Sylvie Verstraeten (Nova) 
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1. Inleiding 
Voorzitter Martine Vanhoucke opent de bijkomende Algemene Vergadering van de 
Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC), heet iedereen welkom en stelt zichzelf en de 
ondervoorzitter voor. Ze verontschuldigt zich dat ze haar PowerPoint-presentatie niet kan 
geven omdat de projector het niet doet. Niemand werd hiervan verwittigd. 

Aanleiding voor deze bijkomende Algemene Vergadering is de wijziging van de statuten, het 
huishoudelijk reglement en de afsprakennota met de gemeente. Deze vergadering werd 
nog voor het verlof belegd omdat de erkenning van de GRC door de gemeenteraad in 
september 2019 dient te gebeuren: afscheidnemend algemeen directeur Jef Van den 
Heede wilt immers graag dit dossier dat onder zijn bevoegdheid valt, nog zelf afronden. 

De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering werden verstuurd gebaseerd op de 
huidige lijst van GRC-gerelateerde verenigingen. Het is de bedoeling van de bevoegde 
schepen, Pieter Vanderheyden, om voor de komende bestuursperiode alle verenigingen op 
te lijsten en een link met de meest geschikte adviesraad voor te stellen. Dit voorstel zal aan 
de verenigingen ter goedkeuring voorgelegd worden. 

De procedure voor de stemming wordt uitgelegd. Om geldig te stemmen moet minstens de 
helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn (Art.16§1 van het huidig 
huishoudelijk reglement). Als het aantal leden om geldig te stemmen niet wordt bereikt, 
wordt binnen de veertien werkdagen een bijkomende Algemene Vergadering 
samengeroepen met dezelfde agenda die geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht 
het aantal aanwezige stemgerechtigde leden (Art.16§3 van het huidig huishoudelijk 
reglement). 

Aanleiding tot de herziening van de statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
met de gemeente is het nieuw decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, met 
als voornaamste nieuw element de vastlegging van de verhouding man/vrouw, nl. ten 
hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Deze 
vastlegging geldt voor stemgerechtigden op alle niveau’s binnen een adviesraad, i.e. 
Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GRC. Voor 
waarnemers geldt deze verhouding niet. 

De stemgerechtigde aanwezigen worden geteld: 
- 5 vrouwelijke afgevaardigden; 
- 4 mannelijke afgevaardigden; 
- 6 vervangers; 
- 5 deskundigen; 

totaal: 20 stemgerechtigden aanwezig 
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Besluit: 15 verenigingen + 5 deskundigen = 20. Dat is niet voldoende om geldig te kunnen 
stemmen: er staan 42 verenigingen op de huidige lijst + 9 deskundigen = 51; 20 
stemgerechtigden is minder dan de helft plus één. 

Omdat er om 20 uur onvoldoende aanwezige stemgerechtigde leden zijn om geldig te 
stemmen, wordt een tweede bijzondere Algemene Vergadering geopend om 20u15 zoals 
al aangegeven in de uitnodiging. Hierdoor kan er geldig gestemd worden ongeacht het 
aantal aanwezige stemgerechtigden - cfr huidig huishoudelijk reglement. 
 

2. Herziening van de statuten 
De Statuten worden overlopen, becommentarieerd en aangepast. 
Zie bijlage - aanvullingen/schrappingen/veranderingen in groen, italic, bold weergegeven. 
 

3. Herziening huishoudelijk reglement 
Het Huishoudelijk Reglement wordt overlopen, becommentarieerd en aangepast.  
Zie bijlage - aanvullingen/schrappingen/veranderingen in groen, italic, bold weergegeven. 
 

4. Herziening afsprakennota GRC - gemeente 
De Afsprakennota GRC-Gemeente wordt overlopen, becommentarieerd en aangepast.  
Zie bijlage - aanvullingen/schrappingen/veranderingen in groen, italic, bold weergegeven. 
 

5. Stemming 
De herziene documenten, i.e. statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota GRC-
gemeente worden in drie afzonderlijke stemmingen unaniem bij handopsteking aanvaard. 

 
6. Afsluiting vergadering 

De agenda is afgewerkt. De voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor 
een glas. 
 

 

Vera Lambersy 
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

 
 

********************** 
“Cultuur is het fundament van onze identiteit” 

********************** 


