
       ______________________ 

 
       STATUTEN GEMEENTELIJKE 

        CULTUURRAAD 

       __________________________ 

 

 

 

 
 

ART. 1  : De gemeentelijke cultuurraad heeft tot doel: 

1. overleg en samenwerking tot stand te brengen, onder de verenigingen, 

diensten en organisaties voor sociaal-cultureel werk en culturele 

vrijetijdsbesteding. 

2. het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het 

cultuurbeleid te organiseren, inzonderheid de opmaak en de uitvoering 

van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. 

 

  Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van 

cultuurspreiding, de voortdurende vorming en vrijetijdsbesteding. 

 

  De gemeentelijke cultuurraad is inrichter of mede-inrichter van allerlei 

manifestaties, die de mogelijkheden van verenigingen of plaatselijke raden 

overschrijden. Hij werkt mee aan de inrichting van manifestaties, door het 

gemeentebestuur of andere officiële instanties georganiseerd. 

 

  Het advies van de gemeentelijke cultuurraad zal gevraagd worden over de 

volgende culturele materies: taal en letteren, wetenschapsbeleid, kunstbeleid, 

cultuurbewaring en cultuurspreiding, lokale media, vormings- en educatiebeleid, 

vrijetijdsbeleid en toerisme. 

 

  De gemeentelijke cultuurraad zal over alle beleidsdossiers (met uitzondering 

van de gemeentebegroting) waarvoor hij vindt dat er culturele belangen in het 

geding zijn, op eigen initiatief een advies uitbrengen en aan de gemeenteraad 

of college van burgemeester en schepenen overmaken. 

 

 

ART. 2  : De gemeentelijke cultuurraad heeft een algemene vergadering en een raad van 

bestuur. 

 

 

ART. 3  : 1. De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden, 

waarnemers, de beleidscoördinator (Cubelco) en een ambtenaar van de 

gemeente, die de vergaderingen bijwoont, en het secretariaat waarneemt. 

Deze ambtenaar wordt aangeduid door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

  2. De algemene vergadering kan beslissen tot het oprichten van één of 

meerdere, al dan niet tijdelijke werkgroepen, zonder autonome 

adviesbevoegdheid. 

 

  3. Stemgerechtigde leden zijn: 

   a) een afgevaardigde van iedere culturele organisatie, vereniging en 

instelling, zowel private als publieke, met vrijwilligers en professionelen 

die een werking op het grondgebied van de gemeente ontplooien. 
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   b) cultuurdeskundigen wonend in de gemeente 

 

  4. Waarnemers hebben enkel een raadgevende stem.  De gemeentelijke 

cultuurraad zal de schepen van cultuur en de beleidscoördinator 

uitnodigen bij elke vergadering van de raad van bestuur en de algemene 

vergadering. 

 

  5. De duur van het lidmaatschap van de cultuurraad valt samen met de 

legislatuur van de gemeenteraad, doch is hernieuwbaar. 

 

 

ART. 4  : Voor de samenstelling van de algemene vergadering gelden nog de volgende 

voorschriften: 

 

  A. Organisaties: 

 

  1. worden lid van de algemene vergadering: de afgevaardigden van de 

verenigingen en organisaties, actief binnen het plaatselijk cultureel werk. 

   De verenigingen en organisaties tonen hun werking aan de hand van 

statuten en een werkingsverslag van het voorbije jaar. 

   De raad van bestuur zal de kandidatuur van de afgevaardigden van de 

organisaties voorleggen aan de algemene vergadering. 

   

  2. om een afgevaardigde aan te duiden, moeten de plaatselijke verenigingen, 

instellingen, diensten of organisaties aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

   a) zij moeten activiteiten uitoefenen die in overeenstemming zijn met 

artikel 1 van deze statuten en die behoren tot één van de volgende 

culturele materies: 

    - de bescherming van de luister van de taal; 

    - de aanmoediging van de vorming van vorsers; 

    - de kunsten, met inbegrip van toneel, film, video en fotografie; 

    - het cultureel patrimonium, de musea, en andere wetenschappelijk-

culturele instellingen; 

    - de radio-omroep en de televisie; 

    - de permanente vorming en culturele animatie; 

    - de vrijetijdsbesteding en toerisme. 

 

b) door het indienen van statuten, samenstelling van bestuur, en door het 

indienen van een werkingsverslag over het voorbije werkjaar, laten 

blijken dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst in die 

periode regelmatig activiteiten hebben ontplooid op cultureel vlak. 

 

c) 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. 

 

  3. Het college van burgemeester en schepenen kan, op voordracht van de 

raad van bestuur, het lidmaatschap van een vereniging, instelling of dienst 

intrekken, wanneer deze gedurende twee opeenvolgende jaren niet meer 

beantwoordt aan de voorschriften van punt 2 van dit artikel. 

 

  4. Na oprichting van de gemeentelijke cultuurraad wordt de raad van bestuur 

bevoegd om voor de eventuele uitbreiding van de algemene vergadering, 
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het lidmaatschap van een afgevaardigde van een nieuwe vereniging, 

organisatie of deskundigen te aanvaarden.  Dit zal gebeuren op basis van 

de bewijsstukken, zoals beschreven in dit artikel onder punt 1 en 2.  

   Definitieve aanvaarding gebeurt door de algemene vergadering. 

 

  B. Cultuurdeskundigen: 

 

Worden door de RVB van de cultuurraad, mits voorlegging van een goed 

omschreven motivatie waarvoor hij/zij deskundig is, aanvaard.  

 

 

ART. 5  : Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt een eind door  

 

A. Organisaties: 

   

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

 

  2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie; 

 

  3. ten aanzien van de stemgerechtigde leden: het aanvaarden van een 

politiek mandaat, of een toezichthoudende functie over Beverse culturele 

aangelegenheden; 

   

  4. de intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie door de 

algemene vergadering van de onmogelijkheid om een afgevaardigde te 

kunnen aanwijzen. 

 

B. Cultuurdeskundigen: 

 

   1. onregelmatige aanwezigheid 

   2. bij het einde van de legislatuur 
 

 

ART. 6  : Als wordt vastgesteld dat aan een mandaat van een lid van de algemene 

vergadering, afgevaardigd van een organisatie, een einde is gekomen, dient 

binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden voorzien. Als dit niet 

gebeurt, vervalt het lidmaatschap van een afgevaardigde van deze vereniging, 

instelling, dienst of organisatie. Het kan terug worden verkregen door het 

indienen van een nieuwe aanvraag bij de voorzitter of secretaris van de 

gemeentelijke cultuurraad 

 

 

ART. 7 : 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; 
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   - 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. 8  : De gemeentelijke ambtenaar, aangeduid door het college van burgemeester en 

schepenen, wordt belast met voorbereidende en uitvoerende taken. Het college 

bepaalt zijn/haar opdrachten in overleg met de voorzitter en secretaris van de 

gemeentelijke cultuurraad. 

 

 

ART. 9  : Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke cultuurraad organiseert de 

werking van de algemene vergadering, raad van bestuur, secties, 

studiecommissies en werkgroepen. 

 

 

ART. 10 : De algemene vergadering neemt kennis van de adviezen aan het 

gemeentebestuur, van het werkprogramma, en van alle belangrijke 

aangelegenheden die de goede werking van de gemeentelijke cultuurraad 

mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de raad van het 

verlopen jaar, legt de budgetten vast voor het volgend werkjaar, en het jaarlijks 

werkingsverslag wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. 

 

 

 

 

 
Goedgekeurd op de algemene vergadering van 28/12/92. 

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 27 mei 2002 (aanpassingen volgens decreet van 13 juli 2001) 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 13 januari 2003 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 29 januari 2007 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 15 januari 2013 (aanpassing van artikel 7) 


