
Gemeenteraad 8 februari 2007 

 
Wijziging van de statuten van de gemeentelijke cultuurraad (unanimiteit) 

 

Gelet op het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonder de artikels 42 en 

43; 

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een integraal en 

kwalitatief lokaal cultuurbeleid; inzonder artikel 56, zoals o.a. gewijzigd op 21 maart 2003 en 

op 23 december 2005; 

 

Gelet op de wijziging van hoofdstuk 4, artikel 11 uit de statuten, zoals goedgekeurd werd 

tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad, op 29 januari 2007; 

 

Gezien de wijzigingen van het cultuurdecreet en de daaraan gekoppelde 

uitvoeringsbesluiten, een verhoogde samenwerking tussen gemeentelijke cultuurdienst en 

OCMW adviseren, dit in het belang van de participatie van minderheidsgroepen en 

kansarmen; 

 

Gezien het feit dat een duidelijkere formulering van artikel 11 wenselijk is; 

 

Gezien het feit dat een aanpassing van de statuten wenselijk is, in het kader van het verkiezen 

van een nieuw bestuur van de cultuurraad, wat om de zes jaar dient te gebeuren  bij het begin 

van de nieuwe legislatuur, en dit binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad; 

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten dienaangaande, zoals het besluit van 11 januari 2002; zoals 

gewijzigd op 28 mei 2004 , 11 juni 2004 en zoals gewijzigd op 15 september 2006; 

 

Gelet op de statuten van de cultuurraad die goedgekeurd werden in zitting van  

29 juni 1995; 

 

Gelet op de algemene vergadering van de cultuurraad van 15 december 2003 waarop de 

aangepaste statuten, in het kader van het nieuwe cultuurdecreet en op advies van de hogere 

overheid, werden goedgekeurd; 

 

Gelet op de algemene vergadering van de cultuurraad van 29 januari 2007, waarbij de 

wijziging van hoofdstuk 4, artikel 11 uit de statuten, werd goedgekeurd; 

 

Op voorstel van het college, 

 

Na beraadslaging tijdens dewelke schepen P. Delimon de kleine wijziging die besproken 

werd tijdens de zitting van de cultuurraad op 29 januari toelicht; 

 

 

 

 

 



Besluit: 

 

Artikel 1. 

 

De nieuwe statuten van de cultuurraad luiden als volgt:  

 

“STATUTEN CULTUURRAAD 

 

HOOFDSTUK 1 – DOEL 

  

Artikel 1: 

De cultuurraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de 

verenigingen, instellingen en diensten die zich met culturele activiteiten bezig houden.  

Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis. 

Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele aangelegenheden en inzake planning 

en bouw van culturele infrastructuur. 

 

HOOFDSTUK 2 – SAMENSTELLING 

 

Artikel 2: 

De cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. 

Elk lidmaatschap of prestatie in het kader van de cultuurraad is onbezoldigd. 

 

HOOFDSTUK 3 – ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 3:  

 

De algemene vergadering is samengesteld uit volgende leden die cultureel actief zijn in de 

gemeente: 

 

1: de stemgerechtigde leden: 

 A: de door de erkende plaatselijke verenigingen aangewezen afgevaardigden. Zij 

kunnen zich laten vervangen door hun vaste plaatsvervanger, die dan stemrecht heeft. 

 B: een afgevaardigde (of zijn plaatsvervanger) van elke private of publieke culturele 

organisatie of instelling die werkt met professionele beroepskrachten en een actieve culturele 

werking kan aantonen op het grondgebied van de gemeente. Dit betekent: een lid van de raad 

van bestuur van vzw ‘De Maere’ en een lid van het bibliotheekbeheersorgaan. 

 C: deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente (zij zijn met twee 

stemgerechtigde leden vertegenwoordigd in de algemene vergadering). 

 D: een afgevaardigd lid van de belendende gemeentelijke adviesraden waartoe 

behoren: de Seniorenadviesraad, de Jeugdraad, de Adviesraad voor Toerisme. 

 

2: leden met raadgevende stem: 

 A: gemeentelijke ambtenaren werkzaam in culturele instellingen en organisaties 

waartoe behoren: de cultuurfunctionaris, de bibliothecaris de muziekconsulente en de 

OCMW-ambtenaar 

 B: de cultuurbeleidscoördinator wordt vanuit het gemeentebestuur aangeduid als 

secretaris van de cultuurraad 

 C: de schepen van cultuur van de gemeente 

 



Artikel 4: 

De cultuurraad kan bovendien waarnemers uitnodigen rekening houdend met de door de 

gemeentelijke overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. 

 

 

Artikel 5: 

Voor de samenstelling van de algemene vergadering gelden nog de volgende voorwaarden: 

 - de samenstelling dient representatief te zijn voor het plaatselijke culturele werk, 

waarbij de vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen wordt 

verzekerd, zodanig dat een onrechtmatig overwicht wordt vermeden van een der strekkingen 

 - de coöptatie van stemgerechtigde leden kan gebeuren op gronde van de bijzondere 

culturele bevoegdheid van betrokkenen, op grond van het ontbreken van een 

vertegenwoordiger van een of andere in de gemeenteraad vertegenwoordigde strekking, van 

een of andere bevolkings- of leeftijdscategorie of van een bepaalde wijk of een andere 

territoriale geleding van de gemeente. 

 - een afgevaardigde of zijn vervanger mag slechts één vereniging vertegenwoordigen 

 

Artikel 6: 

De algemene vergadering kan bovendien afdelingen per sociaal-culturele activiteit of per wijk 

oprichten alsmede studiecommissies en werkgroepen oprichten voor het onderzoek van 

bepaalde aspecten van het cultuurbeleid en van het cultureel werk. 

 

Artikel 7: 

De algemene vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad 

vast overeenkomstig de modaliteiten van de gemeentelijke overheid en de hogere overheid. 

Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de algemene vergadering, van het bestuur, 

van de afdelingen, van de studiecommissies en van de erkenningscommissie. 

De statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd of gewijzigd bij gewone 

meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van minstens twee derden van de 

stemgerechtigde leden. 

Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn wordt binnen de 

veertien dagen een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen waarop 

geldig kan worden gestemd ongeacht het aantal aanwezigen. 

 

Artikel 8: 

De algemene vergadering adviseert aan het gemeentebestuur, over het werkprogramma, over 

alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de cultuurraad mogelijk maken, 

over het cultuurbeleidsplan en de daaraan gekoppelde jaarlijkse actieplannen. 

 

Artikel 9: 

Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt een einde door: 

1° het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende organisatie/vereniging 

2° de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie/vereniging 

3° het aanvaarden van een politiek mandaat van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, 

OCMW-raadslid, provincieraadslid en een mandaat op Vlaams, federaal of Europees niveau. 

Enkel de schepen van cultuur zit als waarnemer in de cultuurraad. 

4° drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de 

cultuurraad. 

5° het niet meer cultureel actief zijn in de gemeente 

6° de intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie/vereniging 



Artikel 10: 

Indien wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering zoals 

bedoeld in artikel 3 een einde is gekomen dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te 

worden voorzien.  

Als dit niet gebeurt vervalt de erkenning van deze organisatie/vereniging en kan deze alleen 

worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag. Een nieuwe aanvraag is 

ook vereist wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking van de 

erkenning van de afvaardigende organisatie/vereniging. 

 

 

HOOFDSTUK 4 – HET BESTUUR 

 

Artikel 11: 

De algemene vergadering kiest uit zijn leden, onder de voorgedragen kandidaten bij geheime 

stemming een voorzitter, een ondervoorzitter en 17 stemgerechtigde leden (hierin zijn de 

voorzitter en ondervoorzitter inbegrepen) die samen het bestuur vormen en het dagelijks 

bestuur van de cultuurraad voeren. De stemgerechtigde leden vertegenwoordigen de vier 

categorieën vermeld onder Hoofdstuk 3: de algemene vergadering artikel 3: de 

stemgerechtigde leden: A (socio-culturele verenigingen)  (12 personen), B (bibliotheek en 

vzw ‘De Maere’) (2 personen), C (kunstkring, behorende tot de socio-culturele 

verenigingen en dus ook vertegenwoordigd binnen de groep van 12 personen in 

categorie A) (2 personen), D (SAR, Jeugdraad, ARTO) (3 personen). 

 

Bij de samenstelling van het bestuur moeten de diverse sociaal-culturele activiteiten en de 

ideologische en filosofische strekkingen erin zo rechtmatig mogelijk vertegenwoordigd zijn. 

 

Daarnaast zijn volgende personen ook lid van het bestuur met raadgevende stem: 

de cultuurfunctionaris, de bibliothecaris, de muziekconsulente, de OCMW-ambtenaar en de 

schepen van cultuur. 

De secretaris wordt ambtshalve door de gemeente aangeduid en vervult de functie van 

cultuurbeleidscoördinator in de gemeente. 

 

Dit maakt dat het bestuur zal bestaan uit 24 23 leden waarvan 19 17 stemgerechtigde leden en 

5 6 leden met raadgevende stem. 

 

Artikel 12: 

Het integrale bestuur vervult de rol van erkenningscommissie en onderzoekt als dusdanig of 

de verenigingen voldoen aan de voorwaarden tot erkenning. 

 

Artikel 13: 

De verkiezingen van een nieuw bestuur dienen te gebeuren ten laatste drie maanden na het 

installeren van een nieuwe gemeenteraad. De lopende bestuursmandaten vervallen met de 

verkiezing van een nieuw bestuur. 

 

Artikel 14: 

Bestuursleden welke de hoedanigheid van lid van de cultuurraad verliezen, verliezen 

automatisch het recht op een bestuursmandaat.” 

 

 

 



Artikel 2. 

 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk. 

 

Artikel 3 

Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht zoals blijkt 

uit art. 248 ev. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd op 2 juni 2006. 

 

 


