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ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de 

gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering, 

de raad van bestuur en de werkgroepen. 

 

1. De algemene vergadering : 

 

ART. 2 : De algemene vergadering wordt samengesteld met inachtneming van artikel 5 

van het decreet van 13 juli 2001 en van de bepalingen van de statuten. 

 

ART. 3 : De algemene vergadering komt tenminste twee maal per jaar bijeen.  Zij wordt 

samengeroepen door de voorzitter en de secretaris, die er voor zorgen dat de 

uitnodiging tenminste tien dagen voor de bijeenkomst wordt verzonden.  Het 

oproepbericht vermeldt de dagorde, plaats en tijdstip.  De notulen van de 

vergaderingen dienen aan de leden voor iedere volgende vergadering bezorgd 

te worden. 

 

ART. 4 : De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de periode van de 

volgende gewone vergadering, en zo mogelijk de dagorde.  Nieuwe punten 

kunnen op aanvraag van een stemgerechtigd lid op de dagorde worden 

geplaatst. Deze aanvragen dienen minstens veertien dagen voor de 

vergadering toe te komen.  Buitengewone vergaderingen worden belegd op 

initiatief van tenminste een tiende, en in elk geval tien van de stemgerechtigde 

leden of op vraag van het schepencollege.  De aanvragen moeten schriftelijk 

gebeuren bij de voorzitter of secretaris, met opgave van de punten die op de 

dagorde worden gewenst.  De alzo gevraagde vergadering wordt binnen de 

maand bijeengeroepen.  Buitengewone vergaderingen kunnen niet opgeroepen 

worden tijdens de maanden juli en augustus. 

 

ART. 5 : De algemene vergadering wordt normaal voorgezeten door de voorzitter; bij 

diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en als ook deze afwezig is, door het 

stemgerechtigd lid van de raad van bestuur met de hoogste leeftijd.  Elke 

bijeenkomst begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige 

vergadering. De op de dagorde gestelde punten worden in volgorde waarin zij 

op het oproepingsbericht voorkomen besproken.  Alleen bij beslissing van de 

algemene vergadering kan de dagorde worden gewijzigd.  

  Als een bepaald punt bij gebrek aan tijd niet wordt afgehandeld, wordt het 

automatisch verwezen naar de dagorde van de volgende vergadering en dan 

bij prioriteit behandeld. 

  Bij het begin van een vergadering kan, bij ordemotie, met gewone meerderheid 

van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden worden beslist dat een 

nieuw punt op de dagorde wordt geplaatst. 
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ART. 6 : De algemene vergadering kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde 

adviezen geven ongeacht het aantal aanwezigen.  Deze regeling geldt 

eveneens voor de raad van bestuur. 

 

ART. 7 : De algemene vergadering besluit of adviseert bij gewone meerderheid van 

stemmen.  Als er wordt gestemd over personen of functies gebeurt dit geheim. 

 Alleen de leden met een geldig mandaat nemen deel aan de stemming.  Op 

vraag van een lid kan een minderheidsnota aan de adviezen worden 

toegevoegd; minderheidsnota's maken een onafscheidelijk deel uit van de 

adviezen. 

 

2. De raad van bestuur : 

 

ART. 8 : 1. De raad van bestuur telt minimum achttien leden.  

a. De voorzitters van de zeven werkgroepen (PCR) maken automatisch 

deel uit van de raad van bestuur. De schepen van cultuur en de secretaris-

ambtenaar zijn waarnemend lid van de raad van bestuur. 

 

b. De overige leden van de raad van bestuur worden verkozen door de 

algemene vergadering. Voor de toewijzing van deze mandaten wordt om 

een evenredige verdeling te bekomen over het territoriaal gebied, 

volgende verdeelsleutel gehanteerd: 

   - de deelgemeente met het hoogst aantal culturele verenigingen krijgt 

twee mandaten; 

   - de deelgemeente met een aantal culturele verenigingen dat 2/3 of meer 

bedraagt van dit hoogste aantal krijgt ook twee mandaten; 

   - de deelgemeente met een aantal culturele verenigingen dat minder dan 

2/3 van het hoogste aantal bedraagt krijgt één mandaat. 

   - er wordt één mandaat voorbehouden voor de voorzitter van de GCR die 

door de raad van bestuur op de eerste vergadering wordt verkozen. 

   - de deelgemeente die de voorzitter vertegenwoordigt krijgt het 

openstaande mandaat. 

 

  2. Er worden lijsten met kandidaten per deelgemeente opgesteld. Per 

deelgemeente wordt het aantal mandaten uitgerekend, rekening houdend 

met het feit, dat het mandaat van de voorzitter van de werkgroep (PCR), in 

vermindering wordt gebracht met het aantal beschikbare plaatsen van de 

vertegenwoordigende deelgemeente. 

 

  3. Een voorzitter van een werkgroep (PCR) die afziet van zijn mandaat in de 

raad van bestuur, wordt vervangen door een lid van de werkgroep, 

verkozen in de plaatselijke algemene vergadering. 

 

  4. Op de eerste vergadering van de raad van bestuur wordt onder de leden 

een voorzitter, ondervoorzitter, en een penningmeester verkozen. 

 

ART. 9 : Om het dagelijks beheer voortdurend te kunnen voeren, vergadert de raad van 

bestuur tenminste om de maand, de maanden juli en augustus niet 

meegerekend. De bijeenkomsten worden samengeroepen door een 

oproepbericht van de voorzitter en de secretaris.  Als de voorzitter onmogelijk 

zijn functie kan uitoefenen, wordt in dringende gevallen zijn bevoegdheid 

overgenomen door de ondervoorzitter, en zo nodig door het stemgerechtigde 

lid met de hoogste leeftijd. 
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ART. 10: De raad van bestuur is bevoegd om het dagelijks bestuur te voeren, hij bepaalt 

de houding van de cultuurraad t.o.v. dringende en actuele problemen.  Hij 

houdt toezicht op de rekening, hij stelt het ontwerp van begroting en van het 

jaarverslag op.  De raad van bestuur is ook bevoegd voor alle 

aangelegenheden, die hem in het kader van de statuten door de algemene 

vergadering zijn toevertrouwd. 

 

ART. 11: De raad van bestuur bereidt de algemene vergadering voor, stelt de dagorde 

vast, en bepaalt, met inachtneming van de artikels 4, 5 en 6 van dit reglement, 

de datum van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen.  Hij voert 

de beslissingen van de algemene vergadering uit.  Hij neemt kennis van de 

binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan de nodige 

gevolgtrekkingen worden gegeven.  

 

ART.12: Het bezit van de gemeentelijke cultuurraad, dat hem door het gemeentebestuur 

en anderen ter beschikking wordt gesteld, wordt gezamenlijk beheerd door de 

raad van bestuur.  Voor het vervullen van zijn taak, kan de raad van bestuur 

deskundigen op zijn bijeenkomsten uitnodigen, en opdrachten aan derden 

geven.  De beslissingen worden bij consensus genomen.  Bij het ontbreken 

van een consensus wordt een punt bij gewone meerderheid aangenomen of 

verworpen. 

 

ART. 13: De secretaris zorgt voor het opstellen van de notulen van de algemene 

vergadering.  Hij zorgt voor het bijhouden van het archief.  Hij staat in voor het 

administratief werk.  Hij zorgt voor de verzending van de oproepberichten en 

van de briefwisseling.  Met de voorzitter tekent hij op bevel de officiële 

documenten die uitgaan van de raad van bestuur.  De raad van bestuur kan, zo 

nodig, onder zijn leden een plaatsvervangend secretaris aanduiden.   

 

ART. 14:  De penningmeester zorgt voor de bewaring van de gelden van de cultuurraad 

op een post- of bankrekening. Hij houdt tevens een regelmatig ingevuld 

kasboek bij, dat minstens één maal per jaar aan de raad van bestuur en aan de 

algemene vergadering wordt voorgelegd. 

 

ART. 15: Aan het mandaat van een bestuurslid komt een eind door : 

  1 het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende organisatie; 

  2 de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie; 

  3° het aanvaarden van een politiek mandaat of een toezichthoudende functie 

over Beverse culturele aangelegenheden; 

  4° intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie; 

  5° onregelmatige aanwezigheden. 

 

3. De werkgroepen : 

 

ART. 16: De werkgroepen kunnen door de algemene vergadering of door de raad van 

bestuur met in acht neming van de statuten opgericht worden.  De leden 

kunnen aangevuld worden met terzake bevoegde personen. 

   * Alle leden van de algemene vergadering kunnen lid worden van een 

deelgemeentelijke werkgroep. De deelgemeentelijke werkgroep wordt 

"plaatselijke cultuurraad" genoemd. 

 

   * Elke plaatselijke cultuurraad kiest onder zijn leden een voorzitter en een 

secretaris/penningmeester. De voorzitter wordt automatisch lid van de 
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raad van bestuur van de gemeentelijke cultuurraad. 

   * volgens de aard van de werking kan de raad van bestuur een 

onbeperkt aantal werkgroepen oprichten. De leden hiervan moeten niet 

noodzakelijk deel uitmaken van de algemene vergadering. Zij worden 

door de raad van bestuur als deskundigen gecoöpteerd. (voorbeeld: 

werkgroep wandelbrochure, feest van de Vlaamse Gemeenschap, 

straatbenamingen, erfgoed enz…) 

 
4. De erkenning : 

 

A. Organisaties. 

 

ART. 17: In verband met de aanvaarding van nieuw op te nemen verenigingen, 

organisaties of instellingen, heeft de raad van bestuur de volgende opdracht : 

  1. Het onderzoek van alle aanvragen om aanvaarding.   

   a. Het onderzoek betreft derhalve ook alle verenigingen, organisaties en  

       instellingen die na oprichting van de cultuurraad een afgevaardigde  

       wensen aan te wijzen.  Na het onderzoek zal de raad van bestuur de  

       aanvraag voor aanvaarding, steunend op een gemotiveerd advies,  

       aan het college van burgemeester en schepenen voorleggen.  

 

   b. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de vereniging 

erkend wordt als sociaal-culturele vereniging. 

 

   c. Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

    * sociaal-culturele activiteiten organiseren in de gemeente Beveren, 

die openstaan voor de plaatselijke bevolking. 

    * haar zetel in de gemeente hebben en bewijzen dat minstens de helft 

van de bestuursleden, met een minimum van twee, woonachtig is in 

de gemeente Beveren. 

    * opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of 

handelsoogmerken. 

    * haar activiteiten, haar werking voorstellen in de taal van de streek in 

overeenstemming met de taalwetgeving. 

    * minimum 1 jaar sociaal-culturele werking kunnen bewijzen 

    * de eventuele controle van de gemeente aanvaarden. 

 

  2. De raad van bestuur onderzoekt de documenten en het werkingsverslag 

dat elk jaar door de verenigingen, organisaties of instellingen moet worden 

ingestuurd. 

 

  3. Als uit dit onderzoek zou blijken dat een organisatie gedurende twee 

opeenvolgende jaren niet aan de voorschriften van artikel 5 van de 

statuten, en artikel 17.1.c van dit huishoudelijk reglement voldoet, zal de 

raad van bestuur aan het college van burgemeester en schepenen 

voorstellen om de erkenning van deze organisatie in te trekken. 

 

B. Cultuurdeskundigen. 

 

ART. 18: 1. De cultuurdeskundigen worden na onderzoek van de schriftelijke aanvraag 

   door de raad van bestuur aanvaard. 
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2. Na aanvaarding blijft de cultuurdeskundige tot het einde van de legislatuur 

stemgerechtigd lid van de algemene vergadering. 

 

3. Onregelmatige aanwezigheden kunnen op voorstel van de raad van 

bestuur en mits voorlegging aan de algemene vergadering tot intrekking 

van het lidmaatschap leiden. 

 

 

ART. 19: De raad van bestuur kan het onderzoek naar de aanvaardingsvoorschriften op 

eigen initiatief of op verzoek van de algemene vergadering aanvatten.  De 

eventuele intrekking van de aanvaarding of het besluit van de eventuele 

onmogelijkheid om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, is van kracht 

onmiddellijk na de beslissing door de algemene vergadering. 

 

 

ART. 20: De aanvraag tot het bekomen van het lidmaatschap wordt, samen met de 

daarbij horende documenten, die moeten bewijzen dat de aanvraag aan de 

gestelde voorwaarde voldoet, schriftelijk aan voorzitter of secretaris van de 

gemeentelijke cultuurraad gericht. 

 

  De raad van bestuur geeft binnen de twee maand na de aanvraag advies, en 

legt dit voor aan het college van burgemeester en schepenen.  Na beslissing 

van het college van burgemeester en schepenen, wordt deze betekend aan de 

aanvrager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 28/12/92. 

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 26 juni 2002 (aanpassingen volgens het decreet van 13 juli 2001) 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 13 januari 2003 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van maandag 29 januari 2007. 

Aanpassing artikel 17c (vierde ster) goedgekeurd op de algemene vergadering van 05 oktober 2009 

Aanpassing van artikel 8 (punten 1-2) goedgekeurd op de algemene vergadering van 15 januari 2013 


