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Huishoudelijk reglement centrumraad LDC d’ Ontmoeting 
 
 
De eerste centrumraad van LDC d’ Ontmoeting wordt opgericht op 21 januari 2016. 
Deze raad keurt dit huishoudelijk reglement goed. 
 
Doelstelling 
De centrumraad brengt advies uit over de algemene werking van het centrum, meer 
bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over 
het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. Dit advies gebeurt op eigen 
initiatief of op verzoek van de centrumleider. 
De centrumraad is tevens een inspraakorgaan waarbij gebruikers advies, 
opmerkingen en suggesties kunnen geven die de werking van het dienstencentrum 
kunnen verbeteren. 
 
Frequentie 
De centrumraad komt minstens 1 maal per trimester samen. Waar nodig en in 
samenspraak met de leden van de centrumraad, kunnen extra bijeenkomsten 
worden ingepland. 
Bij het begin van elk kalenderjaar worden de 4 vaste bijeenkomsten vastgelegd. 
 
Samenstelling 
De centrumraad bestaat uit minstens 9 en maximum 18 personen, onder wie de 
centrumleider en een vertegenwoordiger uit de lokale ouderenadviesraad. 
Minstens de helft zijn bezoekers en vrijwilligers van het dienstencentrum. Maximum 
één derde van de centrumraad kan bestaan uit vertegenwoordigers van verenigingen 
en organisaties uit Herent. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke deelgemeente, 
(Herent, Winksele-Delle en Veltem-Beisem) een vertegenwoordiging aanwezig te 
hebben.  
 
Indien er meer personen willen deel uit maken van de centrumraad organiseert de 
centrumleider ‘verkiezingen’ waarbij bezoekers en vrijwilligers hun stem kunnen 
uitbrengen. De personen met de meeste stemmen worden verkozen. 
 
De centrumraad wordt samengesteld voor een periode van 2 jaar. Bij aanvang van 
deze periode wordt in de centrumraad een voorzitter en secretaris verkozen. 
 
Procedure samenstelling 
Elk even jaar zal er in februari een nieuwe centrumraad worden samengesteld. 
Tijdens de maand november van het oneven jaar zal bekend gemaakt worden dat er 
een nieuwe centrumraad wordt samengesteld.  
Zittende leden kunnen hun nieuwe kandidatuur doorgeven tijdens het overleg van 
december. Andere mensen kunnen zich kandidaat stellen door hun naam door te 
geven aan de centrumleider. Dit kan mondeling, per brief of via mail. De 
kandidaturen moeten binnen zijn tegen 31 januari.  
 
Begeleiding 
De vergaderingen van de centrumraad worden geleid door de voorzitter of bij diens 
afwezigheid door de centrumleider.  



2 
 

Huishoudelijk reglement centrumraad LDC d’ Ontmoeting Herent – 21.1.2016 

De voorzitter en secretaris bereiden de vergadering samen met de centrumleider 
voor. Alle leden van de centrumraad kunnen agendapunten aanbrengen. 
 
Verslag en uitnodiging centrumraad 
De secretaris zorgt voor de verslaggeving van de bijeenkomsten van de 
centrumraad. Het verslag wordt verstuurd naar de leden van de centrumraad en dit 
maximum 3 weken na de vergadering. Dit verslag moet worden goedgekeurd door de 
centrumraad op de eerstvolgende bijeenkomst. 
Minimum 2 weken voor de nieuwe centrumraad krijgen de leden een uitnodiging met 
vermelding van datum, plaats, uur en agenda van de volgende vergadering.  
 
Het verslag komt na goedkeuring op de blog van het LDC. Relevante agendapunten 
worden opgenomen in de nieuwsbrief en/of bekendgemaakt via andere 
informatiekanalen. 
 
Bij afwezigheid dienen de voorzitter en/of centrumleider worden verwittigd. Hierbij 
worden de verontschuldigde leden niet vervangen, tenzij de wettelijke 
vertegenwoordiging niet kan worden gegarandeerd (minimum 9 leden, aanwezigheid 
van centrumleider en vertegenwoordiging OAR). Bij geplande afwezigheid wordt de 
vertegenwoordiger van de OAR vervangen. Bij afwezigheid van de centrumleider 
wordt de centrumraad uitgesteld.  
Bij 3 onwettige afwezigheden wordt een einde gesteld aan het lidmaatschap van de 
centrumraad. 
 


