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STATUTEN

van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede
Wanneer in deze statuten de gemeentelijke cultuurraad van Assenede bedoeld wordt, wordt 'cultuurraad' vermeld.
Wanneer in deze statuten 'Assenede'vermeld wordt, worden telkens de 4 deelgemeenten (Assenede, Bassevelde,
Boekhoute en Oosteeklo) bedoeld.

OPDRA

Artikel

& DOEI

L - Doel en opdracht van de cultuurraad

De cultuurraad heeft tot doel het beleid te adviseren inzake de culturele materie en bij de opmaak, de uitvoering, de
evaluatie en de bijsturing van het cultuurbeleidsplan.
De gemeente moet advies vragen over de 10 culturele aangelegenheden die worden opgesomd in de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (artikel 4, 1'tot en met 10"), met uitzondering van de materies
jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven, die onder de bevoegdheid van andere adviesraden

vallen.
Deze 10 culturele aangelegenheden zijn:

7" Toal en letteren: bescherming en luister von de taal (o.o. bij het geven von strcatnomen);
2" De aonmoediging van de vorming von novorsers (o.a. studiebeurzen en príjzen voor kunstenaars);
3" De schone kunsten (plostische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie);
4" Het cultureel patrimonium (met inbegrip von monumenten en landschappen), musea en ondere wetenschoppelijk-culturele
5" Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
6" De rodio-omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de federole Regering;
7" Hetjeugdbeleid;
8" De permanente vorming en de culturele animotie;
9" De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;

instellingen;

10" De vrijetijdsbesteding en het toerisme.

Voor de opmaak van het budget dient de gemeente geen advies te vragen aan de cultuurraad.
De cultuurraad heeft als opdracht het plaatselijk culturele werk te stimuleren door het

tot stand brengen van
overleg, coórdinatie en samenwerkingtussen enerzijds de culturele verenigingen en anderzijds belangstellende
inwoners.

Artikel 2 - Adviezen en adviesvraeen
Om dit doel te bereiken zal de cultuurraad op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen
formuleren over alle culturele aangelegenheden, met uitzondering van het jeugd- en sportbeleid, waarvoor andere
adviesraden bevoegd zijn.Zie artikel 1.
Voor het budget kan de cultuurraad op eigen initiatief advies geven
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SAMENSTETTING

Artikel 3 - Feiteliike verenising
De cultuurraad is een feitelijke vereniging, wat betekent dat de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn
De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en een Raad van Bestuur (RvB).
Artikel 4 - Culturele actoren
ln de Algemene Vergadering zijn alle culturele actoren betrokken die het Nederlandstalig culturele leven
bevorderen, namelijk:
één afgevaardigde van alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken
met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van Assenede;
één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van Assenede;
deskundigen inzake cultuur, woonachtig in Assenede.
Personen die tot één van bovenstaande categorieën behoren en lid zijn van de cultuurraad zijn stemgerechtigde
leden.

a.

b.

c.

Artikel 5 - Mqdewerker van de gemeente
Ter ondersteuning van de cultuurraad wijst de gemeente een medewerker aan, namelijk de
cultuurbeleidscoórdinator. Deze kan als waarnemer op de vergaderingen uitgenodigd worden.
Artikel 6 - Politieke mandatarissen
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de cultuurraad.
De schepen bevoegd voor cultuur kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen

Artikel 7 - Voorzitters of afsevaardieden van andere adviesraden
Voorzitters of afgevaardigden van andere adviesraden kunnen als waarnemer aan de vergaderingen van de
cultuurraad deelnemen.
Artikel 8 - Externe deskundisen
lndien wenselijk kunnen ad hoc externe deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen
van de cultuurraad. Het betreft hier deskundigen die worden gehoord in het kader van de adviesverlening over een
specifiek item.
Artikel 9 - Onafhankeliike waarnemers
lndien wenselijk kunnen ad hoc onafhankelijke waarnemers uitgenodigd worden om aanwezig te zijn op de
vergaderingen van de cultuurraad. Het betreft hier waarnemers die met hun aanwezigheid mee de objectiviteit
waarborgen bij een specifiek item.
Artikel 10 - Stemserechtisde leden
Alle stemgerechtigde leden:
- onderschrijven de doelstellingen van de cultuurraad en verbinden zich er toe om actief mee te werken aan

-

-

de realisering ervan;

wonen de samenkomsten van de organen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, werkgroepen, ...) van
de cultuurraad, waar het lid deelvan uitmaakt, bij. lndien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich
uitdrukkelijk te verontschuldigen. De afgevaardigden van de private en publieke culturele verenigingen,
organisaties en instellingen kunnen zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
plaatsvervanger, mits schriftelijk mandaat van de voorzitter van de vereniging, organisatie of instelling;
informeren hun achterban (private en publieke culturele verenigingen, organisaties en instellingen) grondig
over de werkzaamheden van de cultuurraad en plegen geregeld overleg met deze achterban in functie van
het opsporen van behoeftes, ideeën en verwachtingen inzake cultuurbeleid;
hebben spreekrecht op alle vergaderingen van de cultuurraad;
hebben stemrecht op de samenkomsten van de organen van de cultuurraad waar het lid deel van uitmaakt;
hebben inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuurter beschikking stelt aan de
cultuurraad.
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Artikel L1 - Duur van het lidmaatschap
De duur van het lidmaatschap bedraagt maximaal 6 jaar.
De mandaten vervallen ten laatste binnen de 6 maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad
Artikel 12 - Werkeroepen en commissies (ad hoc)
De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur kunnen in hun midden werkgroepen en commissies oprichten,
voor het onderzoek van bepaalde aspecten van het cultuurbeleid.
De werkgroep'Advisering' buigt zich over alle adviesvragen vanuit de gemeente en adviseert indien nodig tevens op
eigen initiatief.
De waarnemers kunnen op de samenkomsten van deze werkgroepen en commissies uitgenodigd worden.
Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item
De werkgroepen en commissies vergaderen afzonderlijk om te beraadslagen over problemen eigen aan de hen
toegewezen opdracht.

Adviezen van werkgroepen en commissies worden aan de Raad van Bestuur bezorgd, die de adviezen aan het
gemeentebestuur bezorgt en ter bekrachtiging aan de Algemene Vergadering meedeelt.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13 - Aanvraag om lid te worden van de cultuurraad
Een organisatie die lid van de cultuurraad wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad
van Bestuur van de cultuurraad, ondertekend door de voorzitter en twee bestuursleden.
lndien het kandidaat-lid beantwoordt aan de voorwaarden voor erkenning, kan toetreding tot de Algemene
Vergadering van de cultuurraad volgen.
Het kandidaat-lid zal zo snel mogelijk en uiterl'rjk binnen 3 maanden een antwoord ontvangen.

Artikel 14 - Voorwaarden voor verenigingen om erkend te worden

(= samenstelling van de Algemene Vereadering)
Om als vereniging als lid van de Algemene Vergadering van de cultuurraad erkend te worden, dient aan volgende
voorwaarden voldaan te worden:
opgericht zijn door private personen en geen beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerken hebben;
een zetel hebben op het grondgebied van gemeente Assenede;
een actieve culturele werking (activiteiten) ontplooien op het grondgebied van Assenede, die openstaat voor
de hele Asseneedse gemeenschap;
de uitgeoefende activiteit(en) moet(en) behoren tot aangelegenheden die vallen onder de culturele materie.

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

Zie artikel L;

geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat;
per werkingsjaar ten minste zes bestuursvergaderingen organiseren;
volgende zaken jaarlijks indienen bij de cultuurraad:

r

.
r
o

De statuten en reglementen van de vereniging. Dit enkel bij de eerste aansluiting en/of bij
wijzigingen;
Opgave van de samenstelling van het bestuur en de afgevaardigde in de Algemene Vergadering van
de cultuurraad ;
Een jaarverslag betreffende de werking van het voorbije jaar, waaruit blijkt dat er regelmatig sociocu ltu rele activiteiten worden georga n iseerd en/of uitgeoefend;
Een jaarprogramma betreffende de werking voor het komende/lopende jaar.

lndien de Raad van Bestuur oordeelt dat de vereniging, organisatie of instelling beantwoordt aan de gestelde
voorwaarden, wordt ze aanvaard als lid van de cultuurraad en dient ze een effectieve afgevaardigde aan te wijzen
De Raad van Bestuur kan de erkenning van een vereniging, organisatie of instelling intrekken wanneer deze niet
meer beantwoordt aan de gestelde voorwaarden. lndien een aangesloten vereniging gedurende twee
opeenvolgende jaren niet aan de voorwaarden voldoet, wordt dit voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De
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vereniging ontvangt een schriftelijke verwittiging, waarna er binnen de twee maanden duidelijkheid dient verschaft
te worden aan de Raad van Bestuur.

Artikel 15 - Voorwaarden voor de afgevaardigden van de culturele orÊanisaties
De effectieve afgevaardigde wordt in volle vrijheid aangeduid door de betrokken culturele vereniging, organisatie,
instelling of dienst en moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
a. de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
b. actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze werden aangeduid;
c. zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren;
d. niet meer dan één vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen. Bovendien kunnen er geen
afgevaardigden aangeduid worden door verenigingen die reeds aangesloten zijn bij een andere
gemeentelijke adviesraad;
e. geen politiek mandaat bekleden.
Artikel 16 - Deskun iqen inzakp crrltrrrrr
De aanvaarding van deskundigen inzake cultuur, bij toepassing van artikel 8 van deze statuten, zal gebeuren op

grond van de bijzondere culturele bevoegdheid van de betrokkene.
De kandidaat-deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
b. vanuit zijn/haar werkervaring en/of engagement in de culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten;
zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren;
niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen;
geen bestuurslid zijn van een vereniging, organisatie of instelling die reeds lid is van de cultuurraad;
in de gemeente Assenede wonen;
geen politiek mandaat bekleden.
De deskundigen die lid wensen te worden van de cultuurraad dienen een schriftel'rjke aanvraag in bij de Raad van
Bestuur, waarin ze hun deskundigheid en motivatie toelichten. De Raad van Bestuur onderzoekt de aanvraag.
lndien de Raad van Bestuur oordeelt dat de kandidaat beantwoordt aan de gestelde criteria wordt de kandidatuur
ter stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering

a.

c.
d.
e.
f.
g.

Artikel 17 - Procedure van samenstelling van de Algemene Vergadering
Voor het begin van elk werkjaar, dat loopt van l januari tot en met 31 december, worden alle socio-culturele
verenigingen en deskundigen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Algemene Vergadering en die
hun bestuur bekend gemaakt hebben bij de cultuurraad/cultuurdienst, aangeschreven met de vraag om hun
afgevaardigde(n) aan te duiden. Deze afgevaardigden moeten voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 15 van
deze statuten.
Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente
(via de gemeentelijke website en gemeentelijk informatieblad 'de Belleman'), opdat geïnteresseerde verenigingen
en deskundigen zich kandidaat kunnen stellen als lid van de cultuurraad.
Kandidaat-afgevaardigden moeten voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 14 of 15 van deze statuten.
Artikel 18 - Geldig vergaderen en stemmen
Om een geldige vergadering van de Algemene Vergadering te kunnen houden, moet tenminste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Voor de wijziging van de statuten moeten 2/3van de stemgerechtigde leden aanwezigztln en statutenwijzigingen
kunnen enkel met een 2/3 meerderheid van stemmen. lndien bij een tweede bijeenroeping niet aan de
aanwezigheidsvoorwaarde voldaan is, beslist de Algemene Vergadering over de wijziging van de statuten, ongeacht
het aantal aanwezigen, mel2/3 meerderheid van stemmen.
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Artikel 19 - Einde van het mandaat
Aan het mandaat van een lid van de Algemene Vergadering van de cultuurraad komt een einde door:
a. ontslag uit de cultuurraad of uit de afuaardigende vereniging, organisatie of instelling. Dit ontslag moet
schriftelijk aan de Raad van Bestuur van de cultuurraad bezorgd worden;
b. intrekking van de opdracht door of de erkenning van de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling
(omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde voorwaarden). Deze intrekking moet schriftelijk aan de
Raad van Bestuur van de cultuurraad bezorgd worden;
c. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
d. aanvaarding van een politiek mandaat;
e. drie opeenvolgende, niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de cultuurraad. Dit zal
schriftelijk meegedeeld worden door de Raad van Bestuur van de cultuurraad;
f . niet langer woonachtig te zijn op het grondgebied van Assenede (enkel voor deskundigen);
g. intrekking door de Raad van Bestuur van de cultuurraad van de erkenning van de afvaardigende vereniging,
organisatie of instelling omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde voorwaarden;
h. als betrokken afgevaardigde/plaatsvervanger niet meer te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een private of publieke culturele vereniging,
organisatie of instelling een einde komt, dient de belanghebbende vereniging, organisatie of instelling binnen de 3
maandeh in de vervanging te voorzien.
Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de betrokken vereniging, organisatie of instelling en kan het
lidmaatschap enkel opnieuw worden verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag.
Aan het lidmaatschap van een deskundige komt een einde door:

a.
b.
c.

ontslag uit de cultuurraad;
overlijden of rechtsonbekwaamheid;
niet langer te voldoen aan de gestelde criteria.

Artikel 20 - Bevoesdheden van de Aleemene Versaderins
De voornaamste bevoegdheden van de Algemene Vergadering
a. het wijzigen van het huishoudelijk reglement;
b. de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen;
c. het mee ontwikkelen van nieuwe beleidsvisies;
d. de stimulatie van het cultureel leven;

e.
f.

z'rjn

de verkiezing van de Raad van Bestuur;
de reglementen en de wijzigingen er aan.

De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden betrokken bij het proces van opmaak en uitvoering van
het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.

De Raad van Bestuur beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur.
Alle voorstellen van advies ontworpen door de Raad van Bestuur of één van de commissies of werkgroepen worden
ter kennisgeving voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Voorts beslist de Algemene Vergadering over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de
cultuurraad mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de cultuurraad van het afgelopen boekjaar,
legt het budget voor het volgend jaar vast en aanvaardt het jaarlijks werkingsverslag.
Verder behoren tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering de aanstelling van de stemgerechtigde leden van
de Raad van Bestuur en het aanvaarden van de ontslagname van een bestuurslid.

Statute n cultuuÍraad
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BESTUUR

Artikel 21- Samenstelling van de Raad van Bestuur
ln de installatievergadering bij elke nieuwe samenstelling van de cultuurraad bepaalt de Algemene Vergadering
eventueel de verdeling over de categorieën van leden.
Maximaal 3 bestuursleden kunnen deskundigen zijn. De anderen dienen afgevaardigden te zijn van culturele
verenigingen, organisaties of instellingen (zoals omschreven in artikels 4 en 10).
Elk stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur.
Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling, rekening
houdend met de verhouding man-vrouw (2/3), vertegenwoordiging vanuit de deelgemeenten en
vertegenwoordiging va n de versch illende f ilosofische en ideologische strekkinge n.
De personen die een functie waarnemen in de Raad van Bestuur nemen deze functie ook waar in de Algemene
Vergadering.

Artikel 22 - Verkiezine Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering kiest

uit haar leden, onder de bij geheime stemming voorgedragen kandidaten, ten

hoogste 12 leden. Deze 12 vormen samen de Raad van Bestuur van de cultuurraad en staan in voor het dagelijks
bestuur van de cultuurraad.
Onder de verkozen bestuursleden kiest de Raad van Bestuur tijdens de eerste samenkomst van de nieuw
samengestelde Raad van Bestuur bij geheime stemming achtereenvolgens de voorzitter, de ondervoorzitter, de
penningmeester en de secretaris.
De penningmeester en de secretaris kunnen éénzelfde persoon zijn.
Een maand voor de datum van de verkiezing van de Raad van Bestuur ontvangt elk lid van de Algemene Vergadering
een formulier waaímee men zich kandidaat kan stellen voor een bestuursfunctie. Dit formulier dient uiterlijk 14
kalenderdagen voor de verkiezingsdatum bezorgd te worden aan de secretaris van de cultuurraad.
Vervolgens wordt door de Raad van Bestuur een kandidatenlijst opgemaakt, waarop alle kandidaten in alfabetische

volgorde vermeld worden.
Elk stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering kan maximaal 12 kandidaten aanduiden. De stemming

is

geheim.
De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Bij ex aequo wordt rekening gehouden met de voorwaarden
omtrent een evenwichtige samenstelling, rekening houdend met de verhouding man-vrouw (2/3),
vertegenwoordiging vanuit de deelgemeenten en vertegenwoordiging van de verschillende filosofische en

ideologische strekkingen.
Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken.

tot het einde van het
Algemene
de
eerstvolgende
betrokken bestuursmandaat voorzien door een tussentijdse verkiezing tijdens
Vergadering
Bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van een bestuurslid, wordt in de opvolging

lndien er het maximumaantalvan L2 bestuursleden in de Raad van Bestuur niet bereikt wordt, kunnen nieuwe
kandidaat-bestuursleden zich voorstellen bij een tussentijdse verkiezing t'rjdens de eerstvolgende Algemene
Vergadering.

Artikel 23 - Duur van het mandaat
De duur van de bestuursmandaten bedraagt dezelfde periode als de legislatuur van de gemeenteraad (6 jaar),
behoudens vernieuwing
Verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur moet uiterlijk gebeuren binnen de zes maanden die volgen op de
installatie van een nieuwe gemeenteraad.
De bestuursmandaten vervallen op de eerstvolgende Algemene Vergadering na de nieuwe samenstelling van de
Algemene Vergadering. De organisatie van de verkiezingen wordt voorbereid door de Raad van Bestuur.
Bestuursleden kunnen zich op de samenkomsten van de Raad van Bestuur niet laten vervangen door een
plaatsverva nger.
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Artikel 24 - Einde van het mandaat
Aan het mandaat van een bestuurslid komt een einde door:
a. ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling.
Dit ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur van de cultuurraad bezorgd worden;
b. intrekking van de opdracht door of de erkenning van de afvaardigende vereniging, organisatie of
instelling (omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde voorwaarden).
Deze intrekking moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur van de cultuurraad bezorgd worden;
c. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
d. aanvaarding van een politiek mandaat;
e. drie opeenvolgende, niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van
de cultuurraad. Dit zal schriftelijk meegedeeld worden door de Raad van Bestuur van de cultuurraad;
f. als deskundige niet meer woonachtig te zijn op het grondgebied van gemeente Assenede;
g. als culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer te ontplooien op het grondgebied
van gemeente Assenede.

VARIA
Artikel 25 - Andere adviesraden
ln zoverre de cultuurraad opgesplitst wordt in verschillende adviesraden (onder andere sportraad, jeugdraad,
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking,
milieuraad, ouderenadviesraad en cultuurraad), kunnen die adviesraden minstens eenmaal per jaar samen komen
voor overleg en uitwisseling van informatie.
Artikel 26 - Huishoudeliik reelement
De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waarin de werking van de verschillende organen (Raad
van Bestuur, Algemene Vergadering, secties, werkgroepen, ...) geregeld wordt, alsook de wijze waarop advies wordt
uitgebracht aan het gemeentebestuur.
Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
Artikel 27 - Afsprakennota
ln de afsprakennota worden de afspraken tussen de cultuurraad en het gemeentebestuur beschreven
Deze afsprakennota regelt het verkeer tussen de cultuurraad en het gemeentebestuur.
De afsprakennota wordt voorbereid door de Raad van Bestuur en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het
gemeentebestuur. Beide partijen zijn akkoord over de inhoud van de afsprakennota.

Deze statuten werden goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede op

77.O3.20L3 en bekrachtigd door de gemeenteraad van Assenede op 27.O6.20L9.
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