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de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De 
Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw 
Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 
Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 
Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, 
kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren 
die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te 
adviseren.

Culturele organisaties en instellingen, alsook deskundigen, moeten worden betrokken bij 
de organisatie van inspraak en participatie. In het kader van beleidsvoorbereiding en -
evaluatie moet de gemeente advies vragen over culturele aangelegenheden. De 
cultuurraad kan ook op eigen initiatief adviezen geven. De gemeente moet afwijkingen 
op uitgebrachte adviezen motiveren.

De gemeente bepaalt de nadere werking van het adviesorgaan voor cultuur.
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Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 - titel 6 - hoofdstuk 2 - § 3-5

Decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid 6 juli 2012 - titel 4 - art. 52 -58

Cultuurpactwet 16 juli 1973, decreet 28 januari 1974

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Het lokaal bestuur zorgt voor de nodige ondersteuning voor de werking van de 
cultuurraad.

Advies

Cultuurraad
Gunstig advies
Bijlage(n) bij dit advies:

- advies cultuurraad HR en St.pdf 

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad erkent de cultuurraad.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad 
goed.

Bijlagen
1. statuten cultuurraad GR 20200430.docx
2. Huishoudelijk reglement CR GR2020430docx.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 
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CULTUURRAAD

Statuten  GR 30 april 2020

Binnen een redelijke termijn na de installatie van het nieuwe gemeentebestuur, keurt de 
gemeenteraad de statuten van de cultuurraad goed en erkent zijn samenstelling.

De cultuurraad wordt opgericht en erkend in uitvoering van 
- het decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 – titel 6 – hfds. 2 § 3 -5;
- de Cultuurpactwet 16 juli 1973, decreet 28 januari 1974;
- het decreet Lokaal Cultuurbeleid 6 juli 2012 – titel 4 – art. 52-58.

Hoofdstuk 1 .  Opdracht

De cultuurraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder 
de verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en 
culturele vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste 
betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de 
vrijetijdsbegeleiding.

De cultuurraad adviseert de gemeentelijke overheid inzake de voorbereiding en 
evaluatie  van het cultuurbeleid en meer in het bijzonder inzake de materies 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8 en 10 opgesomd onder artikel 4 van de bijzondere wet van 08.08.1980 tot 
hervorming van de instellingen.

Hoofdstuk 2. Samenstelling en structuur
De cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. 

2.1. Algemene vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-

stemgerechtigde leden, die allen in de gemeente moeten wonen.

Stemgerechtigde leden zijn
a) afgevaardigden van alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als 

publieke, die werken met vrijwilligers en een werking kunnen aantonen op het 
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw;
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b) afgevaardigden van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als 
publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking kunnen 
aantonen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw;

c) deskundigen (*) inzake cultuur, woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw.

De leden bedoeld onder b) en c) kunnen samen niet meer dan 1/5de  van het totaal 
aantal leden bedoeld onder a) bedragen.
De leden bedoeld onder a) duiden een vaste afgevaardigde en een plaatsvervanger aan. 
Stemgerechtigde leden mogen zitting hebben in de algemene vergadering enkel in hun 
hoedanigheid van lid van deze vergadering.
De stemgerechtigde leden die afgevaardigd werden door een plaatselijke organisatie 
mogen niet reeds in een andere hoedanigheid lid zijn van de algemene vergadering.  
Zij mogen hun organisatie op de samenkomsten van de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger. 
Deze plaatsvervanger moet voldoen aan de voorwaarden die door deze statuten gesteld 
worden aan het effectieve lid en mag evenmin in een andere hoedanigheid lid zijn van de 
algemene vergadering. De plaatsvervanger heeft stemrecht in de plaats van het effectief 
lid.
Niet-stemgerechtigde leden zijn 

a) de schepen, bevoegd voor cultuur. Hij kan als waarnemer uitgenodigd worden op 
de vergaderingen;

b) de bevoegde ambtenaar.

Politieke mandatarissen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de gemeentelijke 
adviesorganen voor cultuur.

Minimum 1/3 van de leden moet van een verschillend geslacht zijn. 

(*)Deskundigen

a) Bij de start van een bestuursperiode nodigt de cultuurraad, onder andere via Info Leeuw, de inwoners uit 
om zich eventueel kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de cultuurraad. Dit gebeurt binnen de eerste 
twaalf maanden van de bestuursperiode. 

b) De kandidaat motiveert zijn/haar kandidaatstelling op basis van individuele betrokkenheid, interesse, 
deskundigheid en/of engagement op cultureel vlak binnen de Nederlandse taal. De verbondenheid met de 
lokale gemeenschap en het gebruik van het Nederlands als enige voertaal is hierbij een waardevol en 
noodzakelijk element. De motivering wordt bij de vraag geconcretiseerd. 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat “actief zijn binnen een bestaande vereniging” geen motivering kan zijn, dan 
moet de vereniging zich laten erkennen en/of de persoon afvaardigen. Evenmin kan een eerder lidmaatschap 
van de cultuurraad een argument zijn, omdat dit engagement precies verwijst naar de vertegenwoordiging van 
een vereniging die ofwel niet meer bestaat, ofwel een andere vertegenwoordiger heeft aangeduid.

c) De kandidaturen worden ingestuurd ter attentie van de voorzitter van de cultuurraad, via het 
secretariaat op kasteel Coloma (cultuur@sint-pieters-leeuw.be). 

d) De algemene vergadering van de cultuurraad stemt over de kandidaturen (1). Zij stemt vooraf over het 
eventueel niet weerhouden van een kandidaat omdat hij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
De algemene vergadering van de cultuurraad stemt vervolgens over de weerhouden kandidaturen. Ze 
worden aanvaard in volgorde van het stemmenaantal en beperkt tot het maximum aantal te begeven 
plaatsen. Om aanvaard te kunnen worden als lid van de cultuurraad op deze basis, moet een 
kandidaat hoe dan ook minstens de helft plus één ja-stemmen krijgen (2). Onthoudingen worden niet 
in rekening gebracht.

mailto:cultuur@sint-pieters-leeuw.be
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e) Deze leden zijn stemgerechtigd. Het aantal dat via deze clausule tot de cultuurraad toetreedt kan niet 
méér zijn dan 20% van de andere leden zijn (3). De cultuurraad bepaalt vooraf bij de oproeping 
hoeveel leden ze wenst aan te brengen. De duur van het lidmaatschap eindigt bij het einde van elke 
bestuursperiode. 

f) Bij het begin van een bestuursperiode doet de cultuurraad telkens een algemene oproep naar 
kandidaten onder andere via infoLeeuw. Wie eerder al lid was op basis van deze regeling kan ook 
opnieuw kandidaat zijn. Wanneer het maximum aantal niet is ingevuld bij de startprocedure, kan een 
nieuwe kandidaat zich in de loop van de bestuursperiode spontaan  aandienen. De cultuurraad spreekt 
zich hierover uit. Binnen één bestuursperiode kan een persoon maar één keer zijn kandidatuur stellen.

g) De onverenigbaarheden die gelden voor de gewone leden van de cultuurraad, gelden ook voor deze 
procedure. In het bijzonder moet de kandidaat inwoner zijn van de gemeente en verliest hij 
automatisch zijn lidmaatschap van zodra hij geen inwoner meer is.

Verduidelijking ( )

(1) Wanneer de voorzitter de ontvangen kandidaturen ter stemming voorlegt aan de cultuurraad, laat hij 
die vergezellen van een advies van de raad van bestuur van de cultuurraad. Dit advies bespreekt de 
afzonderlijke kandidaturen, zonder ze evenwel met mekaar te vergelijken, bv. via een voorgestelde 
rangorde. Dit advies kan zijn een kandidatuur niet te weerhouden omdat ze niet voldoet aan de 
gestelde voorwaarden.

(2) De motivering van deze clausule ligt hierin dat een persoon die zijn gezag niet ontleent aan het feit dat 
hij een vereniging vertegenwoordigt en dus in zekere zin enkel aan de kwaliteit van zijn persoonlijke 
standpunten, dit maar geloofwaardig kan doen als minstens de helft van de leden van de cultuurraad 
dit ook via een ja-stem hebben onderschreven.

(3) Bij bv. 58 leden is het maximum dus 5. De afronding gebeurt per definitie naar beneden. 

2.2. Bestuur 

De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen 
kandidaten bij geheime stemmingen, een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris en minimaal tien en maximaal dertien leden, die samen het bestuur 
vormen en het dagelijks beheer van de cultuurraad voeren.
Bij de samenstelling van het bestuur moeten de diverse sociaal-culturele activiteiten en 
de ideologische en filosofische strekkingen op rechtmatige wijze vertegenwoordigd zijn. 
Een lid van het college van burgemeester en schepenen woont de bestuursvergaderingen 
bij.

2.3. Werkgroepen en commissies
De algemene vergadering kan secties per sociaal-culturele activiteit of per 

leefgemeenschap, alsook studiecommissies en werkgroepen oprichten voor het 

onderzoek van bepaalde aspecten van het cultuurbeleid en van het cultureel werk.

Na de oprichting van de cultuurraad wordt, vóór de eventuele uitbreiding van de 

algemene vergadering, een erkenningscommissie ingesteld.
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2.4. Erkenning 
De cultuurraad onderzoekt of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden en geeft advies 
aan het college van burgemeester en schepenen dat erkent of een erkenning intrekt. 
De cultuurraad kan het advies verlenen om de erkenning van een vereniging, instelling of 
dienst in te trekken als die gedurende 3 opeenvolgende jaren niet meer beantwoordt aan 
de voorschriften, mits zij na 2 jaar melding heeft gemaakt van het probleem, zodat het 
college van burgemeester en schepenen de vereniging na het tweede jaar heeft kunnen 
verwittigen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning of 
intrekking ervan.

Hoofdstuk 3. Algemene vergadering
De algemene vergadering is het orgaan waar alle beslissingen worden genomen 
en waar alle adviezen en formele standpunten worden besproken en 
geformuleerd. Het bestuur doet voorbereidend werk waarbij het de elementen 
samenbrengt die een beslissing of advies kunnen beïnvloeden. 
3.1. Leden
Worden op hun aanvraag lid van de algemene vergadering: 
1. de afgevaardigden van de verenigingen die als plaatselijke afdeling zijn aangesloten 
bij een streek- of landelijke organisatie of een federatie die door de Vlaamse 
gemeenschap of de provincie wordt gesubsidieerd;
2. evenals de afgevaardigden van de andere plaatselijke organisaties waarvoor door een 
recente erkennings- of subsidiëringsbeslissing van de gemeenschaps-, provinciale of 
gemeentelijke overheid reeds bewezen werd dat zij als georganiseerde vereniging, 
instelling of dienst culturele activiteiten hebben uitgevoerd.
3. deskundigen inzake cultuur worden door de algemene vergadering bij volstrekte 
meerderheid aanvaard op grond van de bijzondere culturele bevoegdheid van de 
betrokkenen.
Bijkomende voorwaarden

a) De algemene vergadering moet representatief zijn voor het plaatselijke 
culturele werk, waarbij de vertegenwoordiging van de ideologische en 
filosofische strekkingen en van de gebruikersgroeperingen wordt verzekerd, 
zodanig dat een onrechtmatig overwicht wordt vermeden van een der strekkingen 
of van een geheel van organisaties van de gebruikers die beweren tot eenzelfde 
strekking te behoren.

b) De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen, noch 
gemeenteambtenaar zijn of een andere functie uitoefenen bij een 
toezichthoudende overheid voor culturele aangelegenheden;

c) De organisaties die verschillende plaatselijke afdelingen tellen, mogen maximaal 
5 afgevaardigden aanwijzen zolang de gemeente meer dan 20.000 maar 
minder dan 50.000 inwoners telt. 

3.1.1.Plaatselijke verenigingen, instellingen of diensten moeten 
a) activiteiten uitoefenen die in overeenstemming zijn met artikel 4 van de 

bijzondere wet van 08.08.1980 tot hervorming van de instellingen punten 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8 en 10;

b) hun zetel hebben in de gemeente;
c) aantonen dat zij regelmatig culturele activiteiten hebben uitgeoefend door 

het indienen van hun statuten, reglementen, samenstelling van bestuur, opgave 
van hun aantal leden of aangeslotenen en het werkingsverslag van het voorbije 
jaar. Minstens twee activiteiten en minstens 65 % van alle activiteiten moeten 
voor iedereen toegankelijk zijn;
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d) uitsluitend het Nederlands gebruiken voor alle activiteiten, publicaties en 
andere met inbegrip van publicitaire teksten eventueel integraal overgenomen 
van de adverteerder.  

3.2. Einde mandaat

De duur van de bestuursmandaten bedraagt zes jaar. Zij vervallen na de verkiezingen 
van de nieuwe legislatuur. Deze verkiezing dient te geschieden onmiddellijk na de 
vernieuwing van de cultuurraad en uiterlijk 3 maanden na de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad. De organisatie van de verkiezingen wordt voorbereid door het 
uittredend bestuur.

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

1. het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende organisatie;
2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
3. voor de stemgerechtigde leden : het aanvaarden van een politiek mandaat of 

van een toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden;

4. drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van 
de cultuurraad;

5. het niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente;
6. de intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie door de 

erkenningscommissie of door het besluit van de erkenningscommissie van de 
onmogelijkheid, om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen.

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat 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 terug worden verkregen na het indienen van een nieuwe 
aanvraag bij de voorzitter van de erkenningscommissie. 

Een nieuwe aanvraag bij de voorzitter van de erkenningscommissie is ook vereist 
wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking van de erkenning van 
de afvaardigende organisatie.

3.3. Bevoegdheden
De algemene vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
cultuurraad vast.
Het ontwerp van statuten wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de algemene vergadering, van het 
bestuur, van de secties, studiecommissies en werkgroepen en van de 
erkenningscommissie.

De algemene vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over de 

standpunten die de cultuurraad formeel inneemt, over het werkprogramma en over alle 

belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de cultuurraad mogelijk maken. 
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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.

3.4. Stemming 

De statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd of gewijzigd bij gewone 
meerderheid van stemmen met een aanwezigheid van ten minste twee derden van de 
stemgerechtigde leden. 
Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt 
binnen de veertien dagen een nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop 
geldig wordt gestemd ongeacht het aantal aanwezigen.

Hoofdstuk 4. Ondersteuning cultuurraad 

Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige ondersteuning voor de werking van de raad.

De administratieve en logistieke ondersteuning gebeurt door de cultuurdienst. 

Hoofdstuk 5. Adviesverstrekking door cultuurraad 
a.  Voorwerp adviezen 

De cultuurraad adviseert de gemeentelijke overheid inzake de voorbereiding en 
evaluatie  van het cultuurbeleid en meer in het bijzonder inzake de materies 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8 en 10 opgesomd onder artikel 4 van de bijzondere wet van 08.08.1980 tot 
hervorming van de instellingen.
De cultuurraad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

b. Infoverstrekking door het gemeentebestuur 
Als het gemeentebestuur de cultuurraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle 
nodige informatie voegen.

De dagorde en notulen van de gemeenteraad zijn ter inzage op de gemeentelijke 
website.

De schepen bevoegd voor Cultuur en de bevoegde ambtenaar kunnen ook info en 
toelichting verstrekken.

c. Procedure 
De wijze van uitbrengen van de adviezen en de termijn binnen dewelke deze dienen te 
worden uitgebracht, wordt geregeld in de afsprakennota die werd  goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepenen dd. 26 augustus 2019.
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CULTUURRAAD

Huishoudelijk reglement GR 30 april 2020

Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de algemene vergadering, 

het bestuur, de secties, studiecommissies en werkgroepen van de 

erkenningscommissie van de cultuurraad.

Hoofdstuk 1. De algemene vergadering

Artikel 1

De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen. 
Zij wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris. 
De uitnodiging met de agenda wordt minstens acht dagen voor de vergadering bezorgd 
aan de leden.
De notulen van de vorige vergadering moeten steeds voor iedere volgende vergadering 
aan de leden worden bezorgd .

Artikel 2

De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de voorlopige datum van de 
volgende gewone vergadering en de voorlopige agenda. 
Nieuwe punten kunnen op de agenda worden gebracht op aanvraag van een lid. 

Buitengewone vergaderingen worden belegd op initiatief van minstens 1/10de van de 
stemgerechtigde leden. De aanvragen moeten schriftelijk toekomen bij de voorzitter met 
opgave van de punten die op de agenda worden gewenst.
Deze bijzondere vergadering wordt binnen de maand na de aanvraag bijeengeroepen. 
Buitengewone vergaderingen kunnen samenkomen tijdens de maanden juli en augustus.

Artikel 3

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij zijn afwezigheid door 
de ondervoorzitter en als ook die afwezig is, door het bestuurslid met de hoogste leeftijd. 

Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. 
De agendapunten worden besproken in de volgorde waarin zij op de uitnodiging 
voorkomen. De  algemene vergadering kan de volgorde van de agenda wijzigen. 
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Als een agendapunt wegens gebrek aan tijd niet wordt behandeld, wordt het automatisch 
verdaagd naar de agenda van de volgende vergadering en dan prioritair behandeld.

Bij de aanvang van een vergadering kan een gewone meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden beslissen dat een nieuw punt dringend op de agenda wordt 
geplaatst.

Artikel 4

De algemene vergadering besluit of adviseert bij gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 
Als er wordt gestemd over personen of functies, of als de meerderheid hierom vraagt, 
gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. 
In de andere gevallen is de stemming publiek. Dan is de stem van de voorzitter 
beslissend ingeval van staking van stemmen. 
Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
Als er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe 
stemronde plaats tussen de kandidaten met een gelijk aantal stemmen. Als ook deze 
stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat gekozen.

De besluiten en gemotiveerde adviezen van de algemene vergadering worden door de 
voorzitter en de secretaris schriftelijk aan het gemeentebestuur overgemaakt.
Op vraag van een stemgerechtigd lid kan een minderheidsnota aan de adviezen worden 
toegevoegd. Minderheidsnota’s maken een onafscheidelijk deel uit van de adviezen.

Hoofdstuk 2. Het bestuur

Artikel 5

Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering met inachtneming van de 

bepalingen van de statuten. 

Bij de verkiezing van het bestuur worden eerst al de leden verkozen. 

Onder de verkozenen kiest de algemene vergadering daarna de voorzitter, de 

ondervoorzitter en de secretaris, rekening houdend met de bepaling dat de voorzitter en 

de ondervoorzitter tot een verschillende strekking behoren.

Bij de verkiezing wordt volgende werkwijze in acht genomen :

1. Elk stemgerechtigd lid en elke deskundige deelt mee tot welke ideologische of 
filosofische strekking hij behoort,  of dat hij zich niet tot een van beide wil bekennen. 
Een ideologische strekking verwijst naar een politieke fractie in de gemeenteraad. 
Een filosofische strekking drukt een levensbeschouwing uit die de vereniging 
onderschrijft. 
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2. Het bestuur dat de kiesverrichtingen organiseert bepaalt het aantal mandaten per 
strekking in verhouding tot het totaal aantal stemgerechtigde leden van die strekking 
in de algemene vergadering volgens het stelsel D’Hondt.

3. Er worden lijsten van kandidaten samengesteld per strekking. Er wordt ook een lijst 
samengesteld van kandidaten die zich niet tot een strekking bekennen. 
Op elke lijst wordt een vertegenwoordiging van kandidaten nagestreefd van al de 
groepen van sociaal-culturele activiteiten, alsook van kandidaten uit de verschillende 
deelgemeenten.

4. Er kan slechts worden gestemd op de lijst van de strekking waartoe het 
stemgerechtigd lid zich heeft bekend (of op de lijst van hen die niet tot een strekking 
behoren). Er moet voor evenveel kandidaten worden gestemd als er mandaten in zijn 
strekking te begeven zijn.

5. Wanneer een bestuursmandaat vacant wordt, moet een nieuw bestuurslid aangeduid 
worden door een tussentijdse verkiezing in de betreffende strekking.

Artikel 6

Met het oog op de dagelijkse werking, vergadert het bestuur minstens om de twee 
maanden, de maanden juli en augustus niet meegerekend.

De bijeenkomsten worden samengeroepen door de voorzitter en de secretaris. Als de 
voorzitter zijn functie niet kan uitoefenen, wordt in dringende gevallen zijn taak 
overgenomen door de ondervoorzitter en als ook deze niet beschikbaar is, door het 
bestuurslid met de hoogste leeftijd.

Artikel 7

Het bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de cultuurraad. 

Het bepaalt de houding van de cultuurraad i.v.m. dringende en actuele problemen, als de 

algemene vergadering niet tijdig kan worden samengeroepen en onder voorbehoud van 

goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. 

Het bestuur houdt toezicht op de rekeningen. Het stelt het ontwerp van begroting en van 

jaarverslag op. Het bestuur is ook bevoegd voor alle aangelegenheden die door de 

statuten niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

Artikel 8

Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor, stelt de agenda ervan op en bepaalt 
de datum van de vergaderingen. Het voert de beslissingen van de algemene vergadering 
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uit. Het neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan 
het nodige gevolg wordt gegeven. Het bezit van de cultuurraad, dat hem door het 
gemeentebestuur en anderen ter beschikking wordt gesteld, wordt gezamenlijk beheerd 
door het bestuur. Voor het vervullen van zijn taak kan het bestuur deskundigen 
uitnodigen op zijn bijeenkomsten en opdrachten geven aan derden. Het bestuur beslist 
bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 9

Met inachtneming van het cultuurpactdecreet en van de decreten en besluiten die het 

voorzien, worden permanente vertegenwoordigers van de cultuurraad, vb. in beheers- of 

bestuursorganen, aangeduid door de algemene vergadering en vertegenwoordigers voor 

eenmalige gelegenheden, vb. vergaderingen of plechtigheden, door het bestuur. Deze 

vertegenwoordiging en afvaardiging wordt herzien bij de vernieuwing van de 

bestuursmandaten.

Hoofdstuk 3. Voorzitter, secretaris, bevoegde ambtenaar

Artikel 10

De secretaris maakt de notulen van de algemene vergadering en van het bestuur. Hij 
zorgt voor  de verzending van de uitnodigingen van de vergaderingen en  de 
briefwisseling.
De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle officiële documenten die uitgaan van het 
bestuur. 
Het bestuur kan zo nodig onder zijn leden een plaatsvervangende secretaris aanduiden. 

Bij ontstentenis van een penningmeester zorgt de secretaris voor de bewaring van de 
gelden van de cultuurraad op een post- of bankrekening en met de voorzitter 
ondertekent hij de bevelen tot betaling die in opdracht van het bestuur gebeuren. Hij 
houdt ook het  kasboek bij.

Het college van burgemeester en schepenen wijst een ambtenaar aan die de 
vergaderingen bijwoont. Hij staat de secretaris bij en zorgt voor de administratieve 
ondersteuning van de cultuurraad.

Hoofdstuk 4.  Secties, studiecommissies en werkgroepen

Artikel 11

De secties, studiecommissies en werkgroepen kunnen door de algemene vergadering 

worden opgericht. Hun werkzaamheden worden steeds geleid door een lid van het 
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bestuur. Naast leden van de algemene vergadering kunnen ook deskundigen die geen lid 

zijn van de cultuurraad deel uitmaken van deze groepen.

Artikel 12

De secties hebben een voortdurende algemene opdracht. 
De studiecommissies bereiden bepaalde onderwerpen voor ter bespreking, ter uitvoering 
of ter goedkeuring. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen over 
problemen eigen aan hun opdracht. Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Dringende aangelegenheden 
worden aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd en moeten door de eerstvolgende  
algemene vergadering worden bekrachtigd.

De werkgroepen kunnen worden belast met de praktische uitvoering van beslissingen of 
het organiseren van activiteiten.

a) zij organiseren minstens tweemaal per jaar een culturele activiteit voor een 
ruimer publiek en zij houden minstens drie bestuursvergaderingen per jaar. Deze 
activiteiten moeten doorgaan op het grondgebied van de gemeente;

b) minstens 80% van hun leden en bestuursleden moeten gedomicilieerd zijn in de 
gemeente;

c) een erkende vereniging kan worden geschrapt als erkende culturele vereniging als 
haar afgevaardigde driemaal op rij afwezig is in de algemene vergadering, zelfs 
met een tijdig ingediende verontschuldiging.

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


