
Organiek reglement beheersorgaan Kempisch Museum 

Hoofdstuk 1: Opdracht 

Artikel 1 

Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid 

(gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het 

Kempisch Museum. 

Hoofdstuk 2: Omvang 

Artikel 2 

De omvang van gebouwen in het beheer van het beheersorgaan kan gewijzigd worden, mits 

goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad. 

Het Kempisch Museum omvat volgende gebouwen: 

Alles behorend tot het Kempisch museum met uitzondering van de ruimten bekend als ‘archief’ en 

‘bibliotheek’. 

Hoofdstuk 3: Doelstellingen 

Artikel 3 

§1. Het museum is een gemeentelijke instelling die het verzamelen, conserveren, bestuderen en 

ontsluiten van het erfgoed van Brecht tot doel heeft. Het museum wil de inwoner en bezoeker wijzen 

op de rijke geschiedenis van de gemeente en de verschillende factoren die hierop een impact 

hadden.  Tevens wil het museum mensen sensibiliseren voor het lokale erfgoed en de waarde 

daarvan voor samenleving/maatschappij. 

§2. Het museumbeleid wordt uitgewerkt door de bevoegde ambtenaar. Het beheersorgaan staat in 

voor de advisering ervan en de uitvoering van dit beleid. Dit houdt in: organiseren van 

tentoonstellingen, uitgeven van eenmalige publicaties, organiseren van lezingen en verlenen van 

medewerking aan allerlei activiteiten die binnen het museumbeleid vallen. Deze opsomming is niet 

beperkend.  

§3. De lokale bevolking kan op deze manier in optimale omstandigheden participeren aan het 

erfgoedaanbod in Brecht.   

Hoofdstuk 4: Bevoegdheden en verplichtingen 

Artikel 4 

§1. Het beheersorgaan beschikt over adviesbevoegdheid over alle aspecten van het beheer van het 

Kempisch Museum betreffende infrastructuur, opstellen van het huishoudelijk reglement en 

bruikleencontracten. Het gevolg dat aan deze adviezen wordt gegeven, zal telkens meegedeeld 

worden tijdens de vergadering. Het beheersorgaan heeft recht op een gemotiveerd antwoord als er 

afgeweken wordt van het gegeven advies. Het beheersorgaan kan op eigen initiatief adviezen 

voorleggen.  



§2. Het beheersorgaan heeft beslissingsbevoegdheid inzake alle onderwerpen betreffende eigen 

activiteiten en interne werking die kaderen binnen de lijnen van het museumbeleid. Beslissingen in 

deze materies dienen enkel ter mededeling aan het college van burgemeester en schepenen 

voorgelegd te worden.  

§3. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op 

informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende het Kempisch 

Museum. 

 Artikel 5 

§1.  Het beheersorgaan stelt, samen met de bevoegde ambtenaar, jaarlijks een actieplan op dat de 

acties bevat die in het komende jaar zullen worden ondernomen. Dit houdt in: beheer van het 

Kempisch museum, organiseren van tentoonstellingen, uitgeven van eenmalige publicaties, 

organiseren van lezingen en verlenen van medewerking aan allerlei activiteiten die met het doel 

verband houden. Deze opsomming is niet beperkend. 

Hoofdstuk 5: Samenstelling 

Artikel 6 

§1. Het beheersorgaan wordt samengesteld uit: 

a) Het bestuur:  

a. Minimum 4 vertegenwoordigers uit lokale erfgoedgemeenschap;  

Hier voegen we aan toe: 

b. Eén vertegenwoordiger van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht 

vzw die hun collectie geschonken hebben; 

c. Eén vertegenwoordiger van de vzw de Kleipikker die hun collectie onderbrengen 

in het Kempisch Museum; 

b) Schepen, bevoegd voor cultuur, maakt van rechtswege eveneens deel uit van het 

beheersorgaan zonder stemrecht; 

c) Ambtenaar bevoegd voor erfgoed zonder stemrecht; 

d) Vertegenwoordigers van, in de gemeenteraad vertegenwoordigde, politieke fracties. 

Het beheersorgaan is in aantal zo samengesteld dat ook de kleinste politieke fractie van de 

Gemeenteraad met tenminste één lid vertegenwoordigd kan zijn in het beheersorgaan. Deze 

berekening gebeurt op basis van het aantal leden dat elke politieke factie telde op het ogenblik van 

de installatievergadering van de Gemeenteraad. 

§2. Alle leden, met uitzondering van de schepen bevoegd voor cultuur en de bevoegde ambtenaar, 

hebben stemrecht.  

§3. Er wordt binnen de samenstelling van het beheersorgaan gestreefd naar maximum twee derde 

van de leden te hebben van hetzelfde geslacht.  

§4. Er mogen maximum twee vertegenwoordigers afgevaardigd worden per vereniging. 



§5. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren: 

a) Door ontslag van het lid (dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het 

beheersorgaan meegedeeld te worden), 

b) Door overlijden of rechtsonbekwaamheid, 

c) Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden 

van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist, 

d)  Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het 

beheersorgaan is een reden tot uitsluiting, 

e) Door niet meer betrokken te zijn bij de lokale erfgoedgemeenschap,  

f) Voor leden afgevaardigd door de gemeenteraad: indien de vertegenwoordigers van, in 

de gemeenteraad vertegenwoordigde, politieke fractie van de gemeenteraad waardoor 

zij afgevaardigd werden, tot hun vervanging besluit. De gemeenteraad dient over te gaan 

tot een globale hernieuwing van hun vertegenwoordiging in de loop van de drie eerste 

maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.  

Artikel 7 

§1. Om de zes jaar (gelijklopend met de legislatuur), voor het einde van de mandaatperiode, wordt 

via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd opdat de personen uit de lokale 

erfgoedgemeenschap of het cultureel veld die betrokken zijn met de werking van het Kempisch 

Museum zich kandidaat zouden stellen voor dit beheersorgaan. Een kandidatuur kan schriftelijk 

ingediend worden bij de bevoegde ambtenaar voor erfgoed. Deze samenstelling wordt goedgekeurd 

door de gemeenteraad. 

§2. De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en 

houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.  

Hoofdstuk 6: Voorzitter en ondervoorzitter 

Artikel 8 

§1. Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime 

stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter. Om rechtsgeldig te 

zijn moeten meer dan de helft van de stemgerechtigde leden deelnemen aan de stemming.  

§2. De vergadering van het beheersorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien deze 

afwezig is, neemt de ondervoorzitter deze taak waar. Als ook deze afwezig is wordt deze taak 

opgenomen door het lid met de hoogste leeftijd.  

Hoofdstuk 7: Secretariaat en huishoudelijk reglement 

Artikel 9 

§1. Het beheersorgaan komt ten minste drie maal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van 

het Kempisch Museum het vereisen. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan wordt een verslag 

opgesteld. De ambtenaar bevoegd voor erfgoed neemt het secretariaat waar. 



§2. De leden en het college van burgemeester en schepenen ontvangen het verslag van de 

samenkomsten van het beheersorgaan binnen één maand na de samenkomst. 

Artikel 10 

§1. Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. 

Indien dit twee vergaderingen na elkaar niet bekomen wordt, dan kunnen er beslissingen genomen 

worden met het aanwezig aantal leden.   

§2. Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 

Als er gestemd wordt over een persoon of functie gebeurt de stemming geheim. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. 

§3. Het beheersorgaan kan steeds derden uitnodigen op haar bijeenkomsten (bv. externe 

deskundigen, vrijwilligers, etc). De derden hebben geen stemrecht. 

Artikel 11 

§1. De uitnodigingen worden verstuurd aan ieder lid ten minste acht dagen voor de vergadering. 

§2. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste veertien dagen voor de 

vergadering schriftelijk door een lid wordt ingediend bij de voorzitter. Over onderwerpen die niet op 

de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits akkoord van twee derde van 

de aanwezige leden. Een derde van de leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het 

beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde dagorde. Deze samenkomst dient plaats te 

vinden binnen de maand na schriftelijke indienen van zo een verzoek bij de voorzitter. 

§3. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch verplaatst 

naar de agenda van de volgende vergadering. 

Hoofdstuk 8: Slotbepalingen 

Artikel 12  

§1. Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter deking van de risico’s 

“Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen”, zal het 

gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden van het beheersorgaan. 

§2. Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de 

gemeenteraad aangebracht worden, hetzij op voorstel van het beheersorgaan, hetzij na schriftelijk 

advies van het beheersorgaan.  

 


