CULTUURRAAD HULDENBERG
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Huldenberg richt met gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013 de
cultuurraad op, in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Doelstelling
Artikel 2
De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het
belang van alle inwoners van de gemeente. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de adviesraad:
1) Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle
aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;
2) Betrokken zijn bij inspraak- en participatie-initiatieven die de gemeente organiseert, met het
oog op de voorbereiding en evaluatie van het cultuurbeleid;
3) 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;
4) Onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven
en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
5) Op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van gemeenschapsvorming,
cultuureducatie, kunstbeleving en erfgoed;
6) Deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande gemeentelijke raden.

Samenstelling
Artikel 3
De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigden en waarnemende leden.
Artikel 4
Stemgerechtigde leden zijn:
1) Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers of professionele beroepskrachten en een Nederlandstalig culturele werking
ontplooien op het grondgebied van de gemeente, vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
2) Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een Nederlandstalige culturele werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente,vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
3) Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente.
Artikel 5
Waarnemende leden hebben alleen spreekrecht en behoren tot één van de volgende categorieën:
1) De gemeentelijke ambtenaar door het college van Burgemeester en Schepenen belast met
het waarnemen van het secretariaat, zijnde de gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator
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2) De schepen van cultuur
3) Toehoorders, zijnde geïnteresseerde inwoners of politiek mandatarissen uit de gemeente, die
occasioneel de cultuurraad bijwonen.
Artikel 6
1) Een organisatie, vereniging of inwoner die lid van de cultuurraad wenst te worden, dient een
schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de cultuurraad. Indien beantwoord wordt
aan de gestelde normen voor erkenning, kan de aanvrager als lid toetreden tot de cultuurraad.
Private of publieke organisaties of verenigingen, wiens werking zich uitsluitend richt op sport-,
senioren-, gezondheid-, milieu- of jeugdbeleid kunnen afgevaardigden aanduiden voor de
sport-, senioren-, gezondheid-, milieu- en jeugdraad en kunnen geen afgevaardigden
aanduiden voor de cultuurraad.
2) De afgevaardigden van de verenigingen en organisaties die lid zijn van de cultuurraad,
worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie, instelling of
dienst en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid
 geen politiek mandaat uitoefenen
 zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen
 woonachtig zijn in Groot-Huldenberg
3) Deskundigen inzake cultuur, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
 geen politiek mandaat uitoefenen
 opgave van deskundigheid en specifieke motivatie voor lidmaatschap
 woonachtig zijn in Groot-Huldenberg

Procedure van samenstelling van de algemene vergadering
Artikel 7
1) Om de zes jaar worden bij het begin van het jaar, alle culturele verenigingen en organisaties
die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de cultuurraad aangeschreven met de
vraag om hun afgevaardigde aan te duiden en hun specifieke motivatie voor lidmaatschap van
de cultuurraad op te geven. Deze afgevaardigden moeten voldoen aan de voorwaarden,
vervat in artikel 6.
2) Elk jaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente,
opdat deskundigen inzake cultuur zich kandidaat kunnen stellen als lid van de gemeentelijke
cultuurraad.

Rechten en plichten van de stemgerechtigde leden
Artikel 8
Plichten van het stemgerechtigd lid:
1) Onderschrijven van de doelstellingen van de cultuurraad en er zich toe verbinden om actief
mee te werken aan de realisering ervan;
2) Het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad. Indien dit onmogelijk is, kan het lid
zich laten vervangen door een plaatsvervanger, anders is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te
verontschuldigen.
3) Zich informeren over het cultuurbeleid door lectuur, door bijscholing en vorming, door
contacten met organisaties en andere betrokkenen bij het cultuurbeleid;
4) 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;
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5) In de mate van het mogelijke meewerken aan de uitvoering van activiteiten door de
cultuurraad georganiseerd.
Rechten van het stemgerechtigd lid:
1) Spreekrecht op alle vergaderingen van de cultuurraad: elk lid kan een onderwerp aan de
dagorde toevoegen;
2) Stemrecht in de cultuurraad;
3) Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van
de cultuurraad
4) Mogelijkheid tot het volgen van studiedagen en vormingscursussen met als objectief het
verbeteren van de werking van de cultuurraad, na akkoord van het bestuur.

Einde mandaat/lidmaatschap
Artikel 9
Het mandaat van de afgevaardigde in de algemene vergadering eindigt:
1) door het intrekken van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk gebeuren en gemotiveerd aan het
bestuur van de cultuurraad worden toegezonden.
2) door het ontslag van de betrokkene zelf uit de cultuurraad of uit de organisatie. Dit ontslag
moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of door de organisatie die hij of zij
vertegenwoordigt.
3) bij drie opeenvolgende afwezigheden. Het bestuur van de cultuurraad zal tijdens een
bestuursvergadering de afwezigheden vaststellen en het einde van het lidmaatschap van de
organisatie meedelen aan de organisatie, via een aangetekend schrijven. De organisatie,
vereniging of deskundige zal gedurende één kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van het
aangetekend schrijven, waarin het einde van het lidmaatschap betekend wordt, geschrapt
worden als lid van de cultuurraad. Na 1 jaar kan de vereniging of deskundige haar
lidmaatschap opnieuw aanvragen.
4) bij het uitoefenen van een politiek mandaat. Politieke mandatarissen kunnen geen deel
uitmaken van de cultuurraad als stemgerechtigd lid..

Wijze van vergaderen en verslaggeving
Artikel 10
De cultuurraad komt tenminste 4 maal per jaar samen. De vergaderingen zijn openbaar en verlopen in
het Nederlands. Geïnteresseerde inwoners kunnen de vergadering als toehoorder bijwonen. De
agenda, vergaderdatum en –plaats worden bekend gemaakt in de gemeente.
Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage op de cultuurdienst of gemeentelijke website.
Verslagen en adviezen worden via verschillende kanalen bekendgemaakt in de gemeente of kunnen
via mail opgevraagd worden.
Artikel 11
De algemene vergadering kan opgesplitst worden in deelraden. Er kunnen deelraden per sector (bvb.
amateurkunsten, sociaal cultureel werk, erfgoed, enz.) en werkgroepen opgericht worden.
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Artikel 12
Het gemeentebestuur ondersteunt de cultuurraad door het voorzien van een jaarlijks budget. De
begroting en het verslag van de uitgaven wordt jaarlijks besproken op de vergadering van de
cultuurraad.

Bestuur van de cultuurraad
Artikel 13
1) De cultuurraad kiest om de zes jaar een dagelijks bestuur uit haar leden. In dit bestuur zetelen
minimaal de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De
gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator is waarnemend lid van het dagelijks bestuur en neemt
de secretarisfunctie waar van dit bestuur en van de vergaderingen van de cultuurraad. Het
bestuur kan uitgebreid worden met vertegenwoordigers uit de groep van de stemgerechtigde
leden.
2) Het bestuur stelt de dagorde samen en bereidt de algemene vergadering voor.
3) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij diens afwezigheid, neemt
een ander lid van het bestuur deze taak waar.

Adviezen uitbrengen en wijze van stemmen
Artikel 14
De adviesraad zal de adviezen steeds schriftelijk en binnen de gestelde termijn bezorgen aan het
gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van:
1) de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden;
2) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
3) Op verzoek van een lid kan een minderheidsnota aan de besluiten en/of adviezen worden
toegevoegd. Deze nota maakt deel uit van de genomen beslissing of het geformuleerde
advies.
Artikel 15
1) De besluiten van de cultuurraad worden met een gewone meerderheid van stemmen
genomen. Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet
tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van het
huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij
een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde voldaan is, heeft de vergadering,
ongeacht het aantal aanwezigen, beslissingsrecht.
2) Besluiten hebben geen terugwerkende kracht.

Aldus goedgekeurd in de algemene vergadering van 8 april 2013

De ondervoorzitter
Jean-Pierre De Becker

De voorzitter
Guy Vloebergs

Aldus bekrachtigd in de gemeenteraadszitting van 30 mei 2013
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