Dienst vrije tijd - 10 juli 2019

Huishoudelijk reglement erfgoedraad Alken
Artikel 1:
Het aantal leden van de algemene vergadering is onbeperkt. De nieuwe leden worden
opgenomen in de algemene vergadering na het voorleggen aan de bestaande algemene
vergadering.
Artikel 2:
De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen uit de algemene vergadering. Hiertoe volstaat
het een schrijven te richten aan de voorzitter met daarin de vermelding van de datum van
ontslag.
Artikel 3:
De algemene vergadering wordt samengeroepen op initiatief van de voorzitter of op verzoek
van één vijfde van de leden.
Artikel 4:
De algemene vergadering kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De
ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
De secretariaatswerkzaamheden van de erfgoedraad zullen waargenomen worden door een
ambtenaar van het gemeentebestuur.
Artikel 5:
De leden van de algemene vergadering zijn gehouden tot discretie ten overstaan van
gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun
vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de werking van de Erfgoedraad.
Artikel 6:
Op aanvraag van de algemene vergadering kunnen werkgroepen opgericht worden voor het
realiseren van bepaalde projecten. Indien nodig kan hiervoor beroep worden gedaan op
externe deskundigen. Deze externen hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid, enkel
een adviserende opdracht aan de algemene vergadering.
Bij hoogdringendheid van agendapunten, kan via e-mail advies gevraagd worden. Het advies
dient gedragen te worden door de groep. De tijdspanne tussen het opvragen van advies en
het bezorgen van antwoord, dient redelijk te zijn.
Artikel 7:
In alle punten waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de algemene
vergadering.
Artikel 8:
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Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen gedaan worden door alle
leden. De wijzigingsvoorstellen dienen 30 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden
ingediend.

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 4 juli 2019.

