Huishoudelijk reglement cultuurraad
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare;
2. erkende en aanvaarde vereniging: een socio-culturele vereniging die op basis van de
voorwaarden gestipuleerd in het reglement plaatselijk sociaal-cultureel werk goedgekeurd in
de gemeenteraad van 23/04/2014 enerzijds erkend werden door het college van
burgemeester en schepenen en anderzijds aanvaard werden tot de cultuurraad door de
algemene vergadering van de cultuurraad;
3. aanvaarde deskundige/geïnteresseerde burger: een deskundige of geïnteresseerde burger die
aanvaard werd tot de cultuurraad door de algemene vergadering van de cultuurraad.
Artikel 2
Dit huishoudelijk reglement regelt in uitvoering van het organiek reglement de samenstelling, de
organisatie en de interne werking van de cultuurraad.
Artikel 3
Het huishoudelijk reglement treedt slechts in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.
Artikel 4
§ 1. De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur met betrekking tot de voorbereiding, de
opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.
Het gemeentebestuur vraagt de cultuurraad om advies over volgende aangelegenheden:
1. kunsten
2. ambachten
3. wetenschap
4. erfgoed
5. entertainment
6. media
7. vorming
8. toerisme
9. cultuurparticipatie
10. cultuurspreiding
11. bibliotheekbeleid
12. socio-cultureel werk
13. sociaal engagement
14. vormings- en educatiebeleid
De cultuurraad is niet bevoegd voor materie waarvoor andere gemeentelijke adviesorganen bevoegd
zijn.
§ 2. Daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers,
waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan het
gemeentebestuur.
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Artikel 5
De cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.
De cultuurraad kan werkgroepen oprichten rond specifieke materies.
Artikel 6
§ 1.
De algemene vergadering van de cultuurraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden
en waarnemers met raadgevende stem.
§ 2.

Stemgerechtigde leden zijn:
1. één afgevaardigde per erkende en aanvaarde vereniging of organisatie;
2. aanvaarde deskundige en/of geïnteresseerde burgers woonachtig in de gemeente.

§ 3. Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moet de erkende en aanvaarde vereniging of
organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. een schriftelijke aanvraag indienen bij het bestuur van de cultuurraad door het invullen van
een standaardformulier ‘kandidaatstelling vereniging’, beschikbaar op de cultuurdienst;
2. haar zetel in de gemeente hebben en er een culturele werking ontplooien.
3. vóór 15 maart een werkingsverslag indienen van het voorbije jaar aan de hand van een
standaardformulier ‘werkingsverslag’, beschikbaar op de cultuurdienst;
§ 4. De effectieve afgevaardigden, evenals de vaste plaatsvervangers, moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging of organisatie;
2. geen politiek mandataris zijn;
3. bereid zijn zich actief te engageren voor de opdrachten van de cultuurraad, zoals omschreven
in § 8 van dit artikel;
4. bij stemming niet meer dan één vereniging of organisatie vertegenwoordigen;
5. minimum achttien jaar oud zijn.
§ 5. Andere leden van een vereniging of organisatie die geen effectieve afgevaardigde of vaste
plaatsvervanger zijn, zijn niet stemgerechtigd en hebben geen spreekrecht.
§ 6. De aanvaarde deskundigen en geïnteresseerden moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. een schriftelijke aanvraag indienen bij het bestuur van de cultuurraad door het invullen van
een standaardformulier ‘kandidaatstelling geïnteresseerde burger’, beschikbaar op de
cultuurdienst;
2. uit hun werkervaring en/of hun engagement in de kunst- en culturele sector blijk geven van
een bepaalde deskundigheid of sterke interesse;
3. geen politiek mandataris zijn;
4. bereid zijn zich actief te engageren voor de opdrachten van de cultuurraad;
5. niet reeds vanuit een andere hoedanigheid lid of plaatsvervanger zijn in de cultuurraad;
6. minimum achttien jaar oud zijn.
§ 7.

Waarnemers met raadgevende stem zijn:
1. het diensthoofd cultuur of zijn plaatsvervanger;
2. de schepen bevoegd voor cultuur of zijn plaatsvervanger;
3. personen uitgenodigd door het dagelijks bestuur of het college van burgemeester en
schepenen.

§ 8. Alle stemgerechtigde leden van de cultuurraad worden gevraagd een engagementsverklaring
voor de werking van de cultuurraad te ondertekenen, waarin volgende elementen worden vastgelegd:
1. plichten van het stemgerechtigd lid:
• het onderschrijven van de doelstellingen en opdrachten van de cultuurraad en er zich
toe verbinden om actief mee te werken aan de realisering ervan;
• het bijwonen van de algemene vergaderingen van de cultuurraad. Indien dit
onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen. De effectieve
afgevaardigden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun vaste
plaatsvervanger. Na twee opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden wordt de
voorzitter van de vereniging of organisatie schriftelijk op de hoogte gebracht en
verzocht het mandaat in de cultuurraad ernstig te nemen en eventueel iemand anders
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af te vaardigen. Bij de derde opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheid wordt de
vereniging uitgesloten van de cultuurraad;
• Na twee opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden wordt de
deskundige/geïnteresseerde burger schriftelijk op de hoogte gebracht en verzocht het
mandaat in de cultuurraad ernstig te nemen. Bij de derde opeenvolgende nietgemotiveerde afwezigheid wordt de deskundige/geïnteresseerde burger uitgesloten
van de cultuurraad;
• afgevaardigden van verenigingen dienen hun achterban grondig te informeren over
de werkzaamheden van de cultuurraad.
2. rechten van het stemgerechtigd lid:
• spreek- en stemrecht op de samenkomsten van de cultuurraad waarop het lid wordt
uitgenodigd;
• inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking
stelt van de cultuurraad.
Artikel 7
§ 1. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap en beslist
binnen de twee maanden of de aanvraag formeel in orde is.
Van deze beslissing wordt de aanvrager op de hoogte gebracht binnen de vier weken.
De betrokkenen kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift aantekenen bij de algemene vergadering
tegen de genomen beslissing van het dagelijks bestuur. Dit bezwaarschrift dient op straffe van
onontvankelijkheid te worden verzonden binnen een termijn van zestig dagen. De algemene
vergadering neemt een eindbeslissing over de betwiste gevallen.
§ 2. Aanvragen die formeel in orde zijn worden op de eerstvolgende algemene vergadering
voorgedragen voor lidmaatschap van de cultuurraad. De algemene vergadering beslist over dit
lidmaatschap.
§ 3.

Het dagelijks bestuur controleert de werkingsverslagen.

Artikel 8
§ 1.
Het lidmaatschap vervalt bij de aanstelling van een nieuwe cultuurraad.
§ 2.
De organisatie van de nieuwe samenstelling wordt voorbereid door het dagelijks bestuur. Aan
alle vertegenwoordigde verenigingen of organisaties en deskundigen/geïnteresseerden wordt een
standaardformulier ‘kandidaatstelling’ bezorgd met de oproep om vóór een vastgestelde datum
(opnieuw) te kandideren.
§ 3. Via verschillende informatiekanalen wordt een oproep gedaan opdat andere erkende
verenigingen en organisaties zich kandidaat kunnen stellen als lid van de cultuurraad.
§ 4. Via verschillende informatiekanalen wordt een oproep gedaan opdat andere
deskundigen/geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen als lid van de cultuurraad.
§ 5. Het aantal deskundigen/geïnteresseerden wordt bij de installatie van de nieuwe cultuurraad
beperkt tot maximaal 1/8 van het aantal kandidaat verenigingen. Indien er meer kandidaat
deskundigen/geïnteresseerden zich aanbieden wordt er gestemd door de aanwezige verenigingen.
Artikel 9
Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt tussentijds een einde door:
1. het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende vereniging of organisatie;
2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende vereniging of organisatie;
3. het overlijden of rechtsonbekwaamheid;
4. de intrekking door het college van burgemeester en schepenen van de erkenning van de
afvaardigende vereniging of organisatie;
5. de intrekking door het dagelijks bestuur van het lidmaatschap, omdat het betrokken lid niet
meer voldoet aan de criteria vermeld in dit huishoudelijk reglement.
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Artikel 10
De eventuele tussentijdse intrekking door het college van burgemeester en schepenen van de
erkenning van een afvaardigende vereniging of organisatie of de tussentijdse intrekking van het
lidmaatschap door het dagelijks bestuur is onmiddellijk van kracht na schriftelijke mededeling.
Wanneer een effectieve afgevaardigde of vaste plaatsvervanger geen lid meer is van de vereniging die
hij vertegenwoordigt, kan hij geen effectieve afgevaardigde of vaste plaatsvervanger meer zijn voor
deze vereniging. Dit dient gemeld te worden aan het dagelijks bestuur door de voorzitter van de
vereniging.
Een vereniging of organisatie kan in de loop van de legislatuur het stemgerechtigd lid en/of de
plaatsvervanger vervangen door iemand anders, maar dient dit vooraf schriftelijk mee te delen aan
het dagelijks bestuur.
Artikel 11
De algemene vergadering komt tenminste tweemaal per jaar samen.
In naam van het dagelijks bestuur worden de uitnodigingen ondertekend door de voorzitter of bij
ontstentenis door de ondervoorzitter.
De uitnodiging, agenda en eventuele bijlagen worden tenminste acht dagen vóór de bijeenkomst
verstuurd naar de leden.
De samenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar.
Artikel 12
Op de agenda komen enkel voorstellen behandeld in het dagelijks bestuur. Elk lid kan, indien
minstens 30 dagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter bezorgd, een agendapunt laten
agenderen.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd en beslist worden,
behalve wanneer het bestuur dit vraagt wegens hoogdringendheid.
Het dagelijks bestuur kan een algemene vergadering beleggen telkens als het dit nodig acht.
Het dagelijks bestuur moet daartoe overgaan wanneer één vijfde van de stemgerechtigde leden van
de algemene vergadering daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met een opgave van de te
bespreken agenda. De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het
indienen van het verzoek.
Algemene vergaderingen op verzoek van de leden kunnen niet worden samengeroepen tijdens de
maanden juli en augustus;
Artikel 13
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter.
Elke samenkomst begint met het voorleggen van de notulen van de vorige vergadering. De op de
agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de uitnodiging voorkomen.
Alleen bij een beslissing van de algemene vergadering kan de volgorde van de agenda worden
gewijzigd.
Als een bepaald punt, bij gebrek aan voldoende informatie of door tijdsgebrek, niet volledig kan
afgehandeld worden, wordt het automatisch verschoven naar de agenda van de volgende
bijeenkomst.
Artikel 14
De algemene vergadering kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven indien
minstens 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien het quorum niet wordt bereikt, wordt de algemene vergadering binnen de 14 dagen opnieuw
samengeroepen en kan ze geldig besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
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De leden bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, kunnen zich op de samenkomsten van de algemene
vergadering laten vervangen door hun vaste plaatsvervanger.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 15
Als er gestemd wordt over personen of functies gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de
andere gevallen is de stemming publiek.
Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter beslissend in geval van staking van stemmen.
Wanneer er bij geheime stemming staking van stemmen is, heeft een nieuwe stemronde plaats tussen
de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat
oplevert, is de jongste kandidaat gekozen.
Artikel 16
Gemeentelijke mandatarissen en gemeentepersoneel kunnen geen vertegenwoordiger of
plaatsvervanger zijn van een vereniging in de cultuurraad.
Artikel 17
Vertegenwoordiger en plaatsvervanger van een vereniging dienen de vergadering te verlaten bij
stemming over een punt dat exclusief hun vereniging aanbelangt.
Artikel 18
Van elke zitting van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld door de gemeentelijke
ambtenaar. De notulen worden opgenomen in een register ad hoc en door de voorzitter en secretaris
ondertekend na goedkeuring op de volgende samenkomst. Elk lid ontvangt een verslag van de
algemene vergadering ten laatste 30 dagen na deze vergadering.
Overeenkomstig de bepalingen van het organiek reglement worden de besluiten en gemotiveerde
adviezen van de algemene vergadering binnen de vastgestelde termijn en volgens de voorgeschreven
procedure overgemaakt aan de desbetreffende instanties.
Op vraag van een stemgerechtigd lid, kan een minderheidsnota aan de adviezen worden toegevoegd.
Minderheidsnota’s maken onafscheidelijk deel uit van de adviezen.
Elke inwoner van de gemeente kan inzage nemen in de verslagen en de documenten van de
cultuurraad op de cultuurdienst.
Artikel 19
§ 1.
Het dagelijks bestuur wordt verkozen uit en door de stemgerechtigde leden van de algemene
vergadering. De algemene vergadering verkiest bij meerderheid een voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris en maximaal 9 gewone leden van het dagelijks bestuur.
§ 2. De leden van het dagelijks bestuur ondertekenen een engagementsverklaring waarbij ze zich
engageren om:
1. de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen of zich uitdrukkelijk te
verontschuldigen bij afwezigheid;
2. creatief en actief mee te werken aan de uitstippeling van het cultureel beleid van de
gemeente en een taak te aanvaarden in een werkgroep die wordt opgericht door het dagelijks
bestuur of de algemene vergadering;
3. de activiteiten, georganiseerd door de cultuurraad, persoonlijk bij te wonen en te
ondersteunen
§ 3.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden, zonder stemrecht, bijgewoond door:
1. het diensthoofd cultuur of zijn plaatsvervanger;
2. de schepen bevoegd voor cultuur of zijn plaatsvervanger;
3. personen uitgenodigd door het dagelijks bestuur of het college van burgemeester en
schepenen.
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Artikel 20
Aan het mandaat van lid van het dagelijks bestuur komt tussentijds een einde door:
1. ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling;
2. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
3. de intrekking door het dagelijks bestuur van het lidmaatschap, omdat het betrokken lid niet
meer voldoet aan de criteria vermeld in het standaarddocument ‘kandidaatstelling’;
4. een niet-gemotiveerde afwezigheid van het lid op twee opeenvolgende vergaderingen van het
dagelijks bestuur van de cultuurraad, waarvoor het lid een uitnodiging ontving.
Bij het voortijdig wegvallen van een bestuurslid, wordt in de opvolging tot het einde van het
betrokken bestuursmandaat voorzien door een tussentijdse verkiezing in de algemene vergadering;
Artikel 21
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar;
Verder wordt de werking van het bestuur geregeld volgens de bepalingen vermeld in de artikelen 11
tot en met 17 die gelden voor de algemene vergadering.
Elk voorstel dat ten laatste bij de aanvang van de samenkomst wordt ingediend door een bestuurslid,
moet op de agenda van het dagelijks bestuur worden ingeschreven.
De samenkomsten van het bestuur zijn niet openbaar.
Het verslag van de samenkomsten van het bestuur wordt aan alle bestuursleden bezorgd binnen de
drie weken na de bijeenkomst.
Artikel 22
Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het dagelijks beheer van de cultuurraad en voor dringende en
actuele problemen, op voorwaarde dat de algemene vergadering niet tijdig samengeroepen kan
worden.
Het is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door het decreet aan de algemene vergadering zijn
toevertrouwd.
Artikel 23
Het dagelijks bestuur bereidt de samenkomsten van de algemene vergadering voor, stelt de agenda
ervan samen en bepaalt de data. Het voert de beslissingen van de algemene vergadering uit.
Het dagelijks bestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan
het nodige gevolg wordt gegeven.
Artikel 24
Er kunnen werkgroepen rond specifieke thema’s worden opgericht, geleid door een lid van het
dagelijks bestuur.
Zij kunnen afzonderlijk vergaderen over de hen toegewezen opdracht. Alle voorstellen en
ontwerpadviezen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het dagelijks bestuur en de algemene
vergadering.

* * *
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