HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE
CULTUURRAAD
De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002.
Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 november 2002 waarbij de gemeentelijke raden voor cultuurbeleid worden
hervormd, conform genoemd decreet, inzonderheid Titel V, art. 55 - 64
Goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 12 december 2002
En gewijzigd in de gemeenteraad van 17 november 2005
En gewijzigd in de gemeenteraad van 14 februari 2008
beslist:
het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke cultuurraad als volgt vast te stellen:
I.

Doel en samenstelling

art .1 De gemeentelijke cultuurraad heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in het
belang van alle inwoners van de gemeente.
Om dit doel te verwezenlijken zal hij:
a) op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden, met
uitzondering van alle materies waarvoor andere erkende raden bevoegd zijn;
b) de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen,
diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van
het woord;
c) op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie en bevordering van het
cultureel welzijn;
d) deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende
wetgeving.
art.2 De cultuurraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.
II.

De Algemene Vergadering

art .2

De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

art .3 De stemgerechtigde leden zijn:
a) één afgevaardigde of een plaatsvervanger van elke private of publieke organisatie, werkend met vrijwilligers,
(vereniging, dienst, instelling) die een actieve culturele werking op het grondgebied van de gemeente
ontplooit;
b) één afgevaardigde of een plaatsvervanger van elke private of publieke organisatie (vereniging, dienst,
instelling), werkend met professionele beroepskrachten, die een culturele werking op het grondgebied van de
gemeente ontplooit;
c) deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente;
De leden van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen
stemgerechtigd lid zijn van de cultuurraad. De schepen, bevoegd voor cultuur, kan als waarnemer uitgenodigd
worden op de vergaderingen, overeenkomstig artikel 63 van voornoemd decreet.

art .4 De niet-stemgerechtigde leden zijn:
De Algemene Vergadering kan ten allen tijde waarnemende leden met raadgevende stem aanduiden.
Waarnemende leden zijn:
a) één afgevaardigde of een plaatsvervanger van elke private of publieke organisatie (vereniging, dienst,
instelling) die geen actieve culturele werking in de gemeente kan aantonen en die niet volgens het
subsidiereglement van de cultuurraad kan gesubsidiëerd worden;
b) de gemeentelijke ambtenaren door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen ter
ondersteuning van de adviesraden en de gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator zijn ambtshalve aanwezig
in uitvoering van art. 62 van voornoemd decreet;
c) gemeentelijke ambtenaren van publieke instellingen die op gebied van het cultuurbeleid actief zijn;
d) één afgevaardigde per erkende raad mag steeds als waarnemer de vergaderingen van de andere erkende
raden bijwonen;
art. 4bis De cultuurraad respecteert de 2/3-regel wat betreft de verhouding man/vrouw. Daarvoor worden
verenigingen aangemoedigd om een afgevaardigde en een plaatsvervanger van verschillend geslacht aan te
duiden voor de cultuurraad.
III.

Procedure van samenstelling van de Algemene Vergadering

art .5 De Algemene Vergadering wordt telkens bij het begin van een nieuwe legislatuur van de gemeenteraad
binnen een termijn van drie maanden volgens volgende procedure opnieuw samengesteld:
a) de culturele organisaties die in aanmerking komen voor het stemgerechtigd lidmaatschap van de Algemene
Vergadering worden aangeschreven met de vraag hun afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden.
Deze organisaties, afgevaardigden en plaatsvervangers moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in art.
8;
b) via verschillende informatiekanalen wordt een oproep gedaan in de gemeente opdat geïnteresseerde
inwoners zich kandidaat zouden stellen als deskundig lid van de gemeentelijke cultuurraad, zoals bedoeld
onder art.4,c.
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- minimum 18 jaar zijn;
- woonachtig zijn in de gemeente;
- een specifieke motivatie voor kandidaatstelling opgeven;
- de engagementsverklaring van de werking van de cultuurraad onderschrijven.
De Algemene Vergadering aanvaardt de kandidaten; de niet geselecteerde kandidaten kunnen opgenomen
worden als waarnemende leden. De Algemene Vergadering kan het lidmaatschap van deze personen
intrekken als zij niet langer voldoen aan de voorwaarden.
c) de culturele organisaties die niet in aanmerking komen voor het stemgerechtigd lidmaatschap van de
Algemene Vergadering worden aangeschreven met de vraag hun afgevaardigde en plaatsvervanger aan te
duiden. Deze organisaties, afgevaardigden en plaatsvervangers moeten voldoen aan de voorwaarden
gesteld in art. 9.
art .6 De cultuurraad moet voldoende representatief zijn voor het actieve cultuurgebeuren in de gemeente. Bij de
samenstelling van de stemgerechtigde leden zal daarmee rekening worden gehouden.
art .7
a) om een stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering te kunnen worden, moet de organisatie een actieve
culturele werking kunnen aantonen gedurende minstens één jaar in de gemeente. Deskundige personen
dienen de bewijzen van hun deskundigheid op een bepaald domein te leveren. Bovendien moeten deze
activiteiten of domeinen behoren tot één van de volgende culturele aangelegenheden:
- de bescherming en de luister van de Nederlandse taal;
- de aanmoediging van de vorming van navorsers;
- de kunsten, met inbegrip van toneel en film;
- het cultureel patrimonium, de musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen;
- de bibliotheken, de discotheken en soortgelijke diensten;
- de permanente opvoeding en de culturele animatie;
- de vrijetijdsbesteding en het toerisme;
- de radio-omroep en televisie;
Jaarlijks doen organisaties door het indienen van hun statuten, reglementen, samenstelling van de Raad van
Bestuur, en door opgave van het aantal leden of aangeslotenen blijken dat zij als georganiseerde vereniging,

b)

c)
d)

e)

instelling of dienst in die periode regelmatig culturele activiteiten hebben uitgeoefend; deskundige personen
doen dit blijken door opgave van hun algemene activiteiten op een cultureel domein.
De zetel van de organisatie of woonplaats van de deskundige persoon dient gevestigd te zijn in de gemeente;
De meerderheid van de leden van een organisatie moet woonachtig zijn in de gemeente;
een organisatie of deskundig persoon die stemgerechtigd lid van de cultuurraad wenst te worden, dient een
schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur. De aanvraag dient ondertekend te zijn, ingeval van
een organisatie door de voorzitter en twee bestuursleden van de organisatie. De Raad van Bestuur
onderzoekt de aanvragen. Na samenstelling en onderzoek legt deze de aanvraag tot erkenning voor aan de
Algemene Vergadering.
Indien de Algemene Vergadering oordeelt dat de organisatie of persoon beantwoordt aan de criteria uit dit
artikel, wordt die erkend en moet die als stemgerechtigd lid aanwezig zijn in de Algemene Vergadering. De
Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid over het al dan niet erkennen van nieuwe
organisaties en deskundige personen. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het lid
stemgerechtigd. Indien de organisatie of de persoon niet voldoet aan de criteria kan ze op advies van de
Raad van Bestuur erkend worden als niet-stemgerechtigd, waarnemend lid van de Algemene Vergadering
(art. 9);
de Algemene Vergadering kan de erkenning van een organisatie of persoon intrekken wanneer deze niet
meer beantwoordt aan de erkenningscriteria omschreven in a);
Private of publieke organisaties die reeds afgevaardigden hebben aangeduid voor een andere erkende
gemeentelijke raad kunnen een afgevaardigde aanduiden voor de cultuurraad, maar kunnen slechts bij
één gemeentelijke adviesraad subsidie aanvragen.
de afgevaardigden van de culturele organisaties worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken
vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- minimum 18 jaar zijn;
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid;
- een engagementsverklaring (art. 10) voor de werking van de cultuurraad onderschrijven;
- niet meer dan 1 organisatie vertegenwoordigen;
- niet als ambtenaar belast zijn met een op het niveau van de gemeente of de voogdij-overheid
toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden.

art .8
a) een organisatie die volgens art. 5a) door de cultuurraad erkend wil worden als niet-stemgerechtigd lid van de
Algemene Vergadering, moeten een actieve werking kunnen aantonen gedurende minstens één jaar in de
gemeente. Deskundige personen dienen de bewijzen van hun deskundigheid op een bepaald domein te
leveren.
Jaarlijks doet zij door het indienen van haar statuten, reglementen, samenstelling van de Raad van Bestuur,
en door opgave van het aantal leden of aangeslotenen blijken dat zij als georganiseerde vereniging, instelling
of dienst in die periode regelmatig activiteiten heeft uitgeoefend; deskundige personen doen dit blijken door
opgave van hun activiteiten op een cultureel domein.
De zetel van de organisatie of woonplaats van de deskundige moet gevestigd te zijn in de gemeente;
De meerderheid van de leden van een organisatie moet woonachtig zijn in de gemeente;
b) een organisatie of deskundig persoon die niet-stemgerechtigd lid van de cultuurraad wenst te worden, dient
een schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur. De aanvraag dient ondertekend te zijn, ingeval
van een organisatie door de voorzitter en twee bestuursleden van de organisatie. De Raad van Bestuur
onderzoekt de aanvragen. Na samenstelling en onderzoek legt deze de aanvraag tot erkenning voor aan de
Algemene Vergadering.
Indien de Algemene Vergadering oordeelt dat de organisatie of de persoon beantwoordt aan de criteria uit dit
artikel wordt ze erkend en mag ze als niet-stemgerechtigd waarnemend lid aanwezig zijn in de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid over het al dan niet erkennen van
nieuwe organisaties en deskundige personen.
c) de Algemene Vergadering kan de erkenning van een organisatie of persoon intrekken wanneer deze niet
meer beantwoordt aan de erkenningscriteria omschreven in a);
d) Private of publieke organisaties die reeds afgevaardigden hebben aangeduid voor een andere erkende
gemeentelijke raad kunnen een afgevaardigde aanduiden voor de cultuurraad, maar kunnen slechts bij
één gemeentelijke adviesraad subsidie aanvragen.
e) de afgevaardigden van de organisaties worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging,
organisatie, instelling of dienst en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- minimum 18 jaar zijn;
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid;

-

niet meer dan 1 organisatie vertegenwoordigen;
niet als ambtenaar belast zijn met een op het niveau van de gemeente of de voogdij-overheid
toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden.

art .9 Alle stemgerechtigde leden en plaatsvervangers van de gemeentelijke cultuurraad worden verondersteld de
engagementsverklaring voor de werking van de cultuurraad te onderschrijven, die volgende elementen bevat:
a) plichten van het stemgerechtigd lid:
- onderschrijven van de doelstellingen van de gemeentelijke cultuurraad en er zich toe verbinden
om actief mee te werken aan de realisatie ervan;
- het bijwonen van de vergaderingen van de gemeentelijke cultuurraad;
- indien dit onmogelijk is, is het stemgerechtigd lid verplicht zich uitdrukkelijk en schriftelijk te
verontschuldigen;
- afgevaardigden van een vereniging, organisatie of instelling dienen hun achterban grondig te
informeren over de werkzaamheden van de gemeentelijke cultuurraad en ook geregeld overleg
te plegen in functie van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en
verwachtingen inzake cultuurbeleid.
b) rechten van het stemgerechtigd lid:
- spreekrecht op alle vergaderingen van de gemeentelijke cultuurraad;
- stemrecht in de Algemene Vergadering;
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de
gemeentelijke cultuurraad.
IV. Einde mandaat
art .10 Aan het mandaat van een afgevaardigde van een lid of een deskundig persoon, lid van de Algemene
Vergadering, komt een einde door:
a) het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende organisatie;
b) de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie. De intrekking moet schriftelijk en
gemotiveerd aan het bestuur van de cultuurraad worden toegezonden;
c) ten aanzien van de stemgerechtigde leden, het aanvaarden van een politiek mandaat in de gemeente of van
een toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden;
d) 3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de cultuurraad. De Raad van
Bestuur van de cultuurraad zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de organisatie of de
persoon en aan de Algemene Vergadering;
e) de intrekking van de erkenning van de afgevaardigde organisatie op voorstel van de Raad van Bestuur
wegens gebrek van werking overeenkomstig art 8 a) en art. 9 a);
f) het ontstaan van een onverenigbaarheid;
g) het overlijden van het lid.
art .11 Als door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een afgevaardigde van een lid van
de Algemene Vergadering een einde is gekomen, dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden
voorzien. Als dit niet gebeurt vervalt het lidmaatschap van deze vereniging, instelling of dienst en kan het alleen
worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de Raad van Bestuur. Een nieuwe
aanvraag bij de Raad van Bestuur is ook vereist wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking
van de erkenning van de afvaardigende organisatie. Aan het lidmaatschap komt een einde wanneer door de
Algemene Vergadering wordt vastgesteld dat de organisatie geen werking meer vertoont.
V. Werking van de Algemene Vergadering

art .12 De Algemene Vergadering komt tenminste 1 maal per jaar samen.
art .13 De algemene vergadering kan werkgroepen oprichten voor het onderzoek naar bepaalde aspecten van het
cultuurbeleid en van het cultureel werk.
art .14 De Algemene Vergadering stelt het huishoudelijk reglement van de cultuurraad vast. Het huishoudelijk
reglement wordt aan de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd, aansluitend bij de erkenning. Het
huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd of gewijzigd bij 2/3 meerderheid van stemmen op een aanwezigheid
van tenminste 1/2 van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering. Als er op de vergadering
onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen de maand een nieuwe buitengewone

vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt gestemd bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal
aanwezigen.
art .15 De Algemene Vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over het werkprogramma en
over alle belangrijke aangelegenheden, die de goede werking van de cultuurraad mogelijk maken. Zij spreekt zich
uit over de rekeningen van de raad van het verlopen boekjaar, legt het budget voor het volgend jaar vast en
aanvaardt het jaarlijks werkingsverslag. Om geldig te vergaderen moet 1/2 van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn. Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
genomen, behalve een wijziging van de statuten (art. 15).
art .16 Verder behoren tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering de aanstelling van de stemgerechtigde
leden van de Raad van Bestuur, de erkenning en de schrapping van de organisaties en het aanvaarden van de
ontslagname van een lid van de Raad van Bestuur.
art .17 Om de 3 jaar neemt de cultuurraad een initiatief naar de ganse bevolking toe, waarbij gepeild wordt naar de
behoeften op cultureel gebied en dit in samenwerking met de gemeente in functie van de bijsturing van het
cultuurbeleidsplan. De werking van de cultuurraad zal regelmatig en op gepaste wijze worden bekendgemaakt
aan de bevolking.
VI. Raad van Bestuur

art .18 De raad van bestuur kiest uit zijn (ten hoogste 10) leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Ambtshalve
neemt de cultuurambtenaar aangesteld door de gemeente het secretariaat waar. Deze is niet stemgerechtigd.
Samen vormen zij de Raad van Bestuur en voeren het dagelijks beheer van de cultuurraad. De
bestuursmandaten lopen tot het begin van de volgende legislatuur. De verkiezing van het nieuwe bestuur dient te
geschieden uiterlijk 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad. Het bestuursmandaat loopt tot het einde
van de legislatuur. Leden van de Raad van Bestuur moeten binnen de gemeente Brecht woonachtig zijn.
art .19 Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en Schepenen en de
gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator aangewezen door het College van Burgemeester en Schepenen,
kunnen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen. Zij zijn niet stemgerechtigd.
art .20 De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet specifiek voorbehouden zijn aan de
Algemene Vergadering.

VII. Interne werking
art .21 Er zal door de Algemene Vergadering een intern reglement worden goedgekeurd. Dit organiseert de werking
van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur, van de werkgroepen, studiecommissies en van de
erkenningscommissie.

Goedgekeurd op 20 november 2002
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