p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

VERSLAG van de 5e vergadering gehouden op 18.11.2013 in de cafetaria van
‘de Bijenkorf’, Sportstraat4, 9960 Assenede.
Bassevelde, 18 november 2013.
Aanwezig:Schepen Dominique Buysse, Annie Buysse, Wilfried Teeuws, Robert Boelens, Guido Wouters,
Chris Van Guyt, Yvan Schaght, Etienne Blancke en Modest Van Achte.
Verontschuldigd: Pablo Smet en Ludo Suy.
Welkom.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan de secretaris.
De leden van het bestuur werden in buitengewone vergadering opgeroepen om twee punten te
behandelen.
1) Door de dienst stedenbouw werd een definitief advies gevraagd voor de straatnaamgeving te Assenede,
voor het deel Dorp te Bassevelde, vanaf huisnummers 85A tot en met 93: Menneken.
Een tweede advies m.b.t. straatnaamgeving te Assenede, aan de Kasteelstraat: Duvekeete.
Beide adviezen dienen ten laatste op 20 november op de stedenbouwkundige dienst toe te komen.
Wat betreft ‘Menneken’ zijn de bestuursleden unaniem akkoord.
Voor de naam ‘Duvekeete’ zijn de meningen verdeeld en wordt het definitief advies als dusdanig
opgemaakt.
2) Er werden door de secretaris twee vragen gericht aan de Vlaamse Overheid – Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Als secretaris van de cultuurraad van Assenede heb ik enkele vragen.
1. Assenede bestaat uit 4 deelgemeenten; Assenede, Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo.
De bibliotheek van Boekhoute werd al jaren geleden opgedoekt. Onlangs werden de bibliotheken van
Oosteeklo en Bassevelde voor volwassenen gesloten (Bassevelde telde meer dan 500 leden). Enkel de jeugd
kan nog terecht in de bibliotheken van Oosteeklo en Bassevelde. Binnenkort wordt de bib in Oosteeklo
volledig gesloten wegens het niet vinden van een geschikte locatie. De inwoners van Oosteeklo moeten zich
verplaatsen naar Assenede om eventueel boeken af te halen. Gehandicapten en minder valide mensen
kunnen hun boeken bestellen en worden hen bezorgd. De volwassenen van Bassevelde moeten zich
verplaatsen naar Assenede en gehandicapten en minder validen kunnen hun boeken on-line bestellen en
laten bezorgen.
Deze eenzijdige beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd zelfs niet aan de
cultuurraad voorgelegd vandaar mijn vraag of zoiets wel kan?
2. Reeds lang hebben wij een discussie met de cultuurbeleidscoördinator over de kwestie of het bestuur van
de cultuurraad wel degelijk een feitelijke vereniging is. Volgens de leden van het dagelijks bestuur kunnen
wij geen feitelijke vereniging zijn. Wij zouden graag dit probleem opgehelderd zien. Graag had ik een
reactie van uw diensten.

Met vriendelijke groeten,
Modest Van Achte
secretaris cultuurraad Assenede
Dorp 23
9968 Bassevelde
Op deze vragen kreeg ik het volgende antwoord van het diensthoofd Johan Nyckees.

Geachte heer Van Achte
Het lijkt mij inderdaad logisch dat de cultuurraad in de gelegenheid wordt gesteld om een advies te formuleren
aangaande belangrijke beslissingen als fusies, sluitingen van bibliotheken. Maar, zoals ik u reeds antwoordde : “De
gevallen waarin de gemeente aan de cultuurraad advies moet vragen en op welke wijze dit moet gebeuren moet u
kunnen terugvinden in de statuten, het organiek reglement, de afsprakennota met de gemeente…”.

Met vriendelijke groeten

Johan Nyckees - diensthoofd
Vlaamse overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel 09 267 84 07, Fax 09 267 82 99, johan.nyckees@bz.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/binnenland

Van: Modest Van Achte [mailto:modest.van.achte@telenet.be]
Verzonden: woensdag 23 oktober 2013 11:09
Aan: Nyckees, Johan
CC: Guido Wouters
Onderwerp: Re: Enkele vragen

Beste Mr. Nyckees,
Hartelijk voor de info.
Weet U op mijn eerste vraag aangaande het opheffen van de bibliotheek ook een antwoord of moet ik mij
tot een andere dienst richten?
Vriendelijke groeten,
Modest Van Achte
Secretaris cultuurraad Assenede
From: Nyckees, Johan
Sent: Tuesday, October 22, 2013 10:13 AM
To: modest.van.achte@telenet.be
Subject: FW: Enkele vragen

Geachte heer Van Achte
Artikel 200 van het gemeentedecreet bepaalt dat alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden
en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te

adviseren. De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en regelt de samenstelling,
de werkwijze en de procedures van de adviesraden.
De gevallen waarin de gemeente aan de cultuurraad advies moet vragen en op welke wijze dit moet gebeuren moet
u kunnen terugvinden in de statuten, het organiek reglement, de afsprakennota met de gemeente…
Ook de eventuele juridische vorm van de cultuurraad (vzw…) moet uit deze documenten blijken. Indien niet (zoals
meestal het geval zal zijn), dan heeft de cultuurraad geen rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat hij als feitelijk
gemeentelijk orgaan geen contracten kan sluiten, geen rechtsvordering kan instellen, niet kan gedagvaard worden
voor de rechtbank…
Met vriendelijke groeten

Johan Nyckees - diensthoofd
Vlaamse overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel 09 267 84 07, Fax 09 267 82 99, johan.nyckees@bz.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/binnenland

Deze vragen en antwoorden werden besproken op de vergadering van 18.11.2013.
De aanwezige bestuursleden zijn unaniem akkoord om de volgende tekst in ‘Statuten van de gemeentelijke
cultuurraad van Assenede’ te schrappen en te vervangen door de tekst geformuleerd door het diensthoofd
van de Vlaamse overheid Johan Nyckees nl.:
Te schrappen: Artikel 3 –Feitelijke vereniging
De cultuurraad is een feitelijke vereniging, wat betekent dat de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Te vervangen door: Artikel 3. De cultuurraad heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat hij als
feitelijk gemeentelijk orgaan geen contracten kan sluiten, geen rechtsvordering kan instellen, niet kan
gedagvaard worden voor de rechtbank.
De vergadering is akkoord om op de Algemene Vergadering van 11 december 2013 dit voor te leggen aan
de aangesloten verenigingen om die wijziging in de tekst van ‘Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van
Assenede’ aan te brengen zodat de verbeterde tekst nadien kan voorgelegd worden aan het college.
Toen de documenten en reglementen voorgelegd en goedgekeurd werden door de aangesloten verenigingen
van de cultuurraad op de vorige AV van 17.04.2013 waren wij nog niet op de hoogte van het antwoord van
de Vlaamse overheid.
Het document ‘Aansprakelijkheid van feitelijke verenigingen’ opgesteld door de werkgroep is een nuttig
document voor de aangesloten verenigingen maar is niet van toepassing voor de cultuurraad.
Wanneer er om advies gevraagd wordt door de gemeente wil de voorzitter in de toekomst deze adviezen
bespreken op een vergadering en niet via e-mail verkeer. Dit om misverstanden te voorkomen.
De verslagen van de vergaderingen worden zoals in het verleden eerst door de verslaggever naar de
voorzitter gestuurd ter controle en/of aanvulling en worden nadien verstuurd naar de bestuursleden. Het
verslag wordt dan besproken op de volgende vergadering.
Volgende vergadering in het Imkerkabinet van ‘de Bijenkorf’ op 20.11.2013
Verslaggever.
Modest Van Achte

