STAD
ZOTTEGEM
Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst

Uittreksel
uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zitting van 15 april 2013
Aanwezig: Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter
Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens,
Peter Vansintjan, Lieselotte De Roover, schepenen
Kurt De Loor, schepen van rechtswege
Werner Vanderzwalmen, Ghislain Diependaele, Joost Franceus,
Kurt Broeckaert, Tom Carnewal, Claudine Placke, Nadine Stalpaert,
Tilly Van De Kerkhove, Dieter Everaert, Myriam Rijdant, Stefaan De Moor,
Matthias Diependaele, Cyntia Braems, Cynthia Van den Steen, Bart Lateur, Ann De Smet,
Luk Oste, Evert De Smet, Ann Seghers, Phebe De Coene, Sindy De Temmerman, Brecht
Cassiman, gemeenteraadsleden.
Eddy Beké, stadssecretaris.
Afwezig: Raadslid Luk Oste bij punt 4

1. Cultuurraad. Wijziging statuten.
De Gemeenteraad,
Gelet op het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten
doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de
gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de
uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, waardoor het
gemeentebestuur met het oog op de organisatie van het overleg en de advisering bij de voorbereiding
en de evaluatie van het cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en de uitvoering van het strategische
meerjarenplan, een adviesorgaan voor cultuur moet oprichten;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 200;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2002 houdende de wijziging van de statuten van de
cultuurraad;

Gehoord het mondelinge verslag van mevrouw Sandra De Roeck, schepen van cultuur;
Gelet op de tussenkomst van de raadsleden Matthias Diependaele, Tom Carnewal en
Ghislain Diependaele;
Met algemene stemmen.
BESLUIT:
Art. 1.- Een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur, hierna genoemd de cultuurraad, te organiseren
ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens de nadere
voorwaarden bepaald in dit organiek reglement
HOOFDSTUK 1 - OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN
ARTIKEL 1
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de cultuurraad betrekken bij de
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
De cultuurraad zal in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd worden
over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10° van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met uitzondering van 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport).
De cultuurraad zal tevens om advies worden gevraagd bij de opmaak en de uitvoering van het
strategische meerjarenplan.
Daarnaast heeft de cultuurraad de mogelijkheid om over alle hierboven genoemde aangelegenheden en
over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies
uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen
HOOFDSTUK 2 - INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG
ARTIKEL 2
De schepen bevoegd voor cultuur zal aan het adviesorgaan mededeling geven van de agendapunten
van de vergaderingen van de gemeenteraad die te maken hebben met de beleidsmateries waarover het
adviesorgaan adviesbevoegdheid heeft.
ARTIKEL 3
Wanneer het gemeentebestuur de cultuurraad om advies vraagt, zal zij bij de adviesvraag de nodige
informatie voegen. Tevens hebben de leden van het adviesorgaan het recht om inzage te nemen in alle
documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit
inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt aan het
adviesorgaan of via de gemeentesecretaris.
Wanneer de cultuurraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds informatie
opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, die deze informatie zal ter beschikking
stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn.
De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege het adviesorgaan zullen binnen de tien dagen
beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de wettelijke
bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen.

HOOFDSTUK 3 - ADVIES VRAGEN
ARTIKEL 4
Het gemeentebestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk stellen, met :
a) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
b) opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet
rekening houden;
c) opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de cultuurraad minimaal een termijn van zes weken geven te rekenen vanaf
de datum van aankomst van de adviesvraag bij de cultuurraad. Slechts om uitzonderlijke redenen en
omwille van hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In
onderlinge afspraak tussen de cultuurraad en het gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd
worden.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten.
HOOFDSTUK 4 - ADVIES UITBRENGEN
ARTIKEL 5
De cultuurraad zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur
en in de adviezen melding maken van:
a) de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke betrokkenen
op welke manier geconsulteerd werden;
b) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
c) een duidelijke weergave van het standpunt van het adviesorgaan, met vermelding van
afwijkende meningen of van minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de hogere overheid.
Indien de cultuurraad geen advies uitbrengt binnen de afgesproken termijn mag het advies als gunstig
worden beschouwd.
HOOFDSTUK 5 - BEANTWOORDEN VAN ADVIEZEN
ARTIKEL 6
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum dat het advies
bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan
de cultuurraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de
zes weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet
volgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord aan het adviesorgaan zal bezorgd
worden.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten.
HOOFDSTUK 6 - ONDERSTEUNING
ARTIKEL 7
Het gemeentebestuur zal de cultuurraad ondersteunen door het ter beschikking stellen van een
medewerker voor administratieve en logistieke ondersteuning.

HOOFDSTUK 7 - LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
De cultuurraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
Stemgerechtigde leden zijn:
a) één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke,
die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
Op de samenkomsten van de Cultuurraad kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen
door zijn plaatsvervanger.
b) deskundigen op vlak van cultuur, woonachtig in de gemeente.
Waarnemers zijn:
a) de schepen bevoegd voor cultuur;
b) de cultureel attaché
c) de medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van het adviesorgaan;
Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek
item.
HOOFDSTUK 8 - PROCEDURE VAN SAMENSTELLING
ARTIKEL 9
De cultuurraad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de
gemeenteraad, volgens volgende procedure:
a) De culturele verenigingen, organisaties en instellingen worden door het gemeentebestuur
uitgenodigd een aanvraag hiertoe in te dienen en een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan
te duiden. Deze verengingen, organisaties en instellingen én hun afgevaardigden en
plaatsvervangers moeten voldoen aan de verder gestelde voorwaarden.
b) Via verschillende informatiekanalen lanceert de gemeente een oproep opdat deskundigen
zich kandidaat zouden stellen als lid van de cultuurraad.
ARTIKEL 10
Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de private en publieke culturele verenigingen,
organisaties en instellingen voldoen aan volgende voorwaarden:
a) Gedurende minstens één jaar een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente met
betrekking tot één of meerdere van de culturele materies opgesomd in artikel 4, 1° tot en met 10°
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met name 7°
(jeugdbeleid) en 9° (sport).
b) een inlichtingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, indienen op het secretariaat van
de cultuurraad.
De effectieve afgevaardigde en de vaste plaatsvervanger worden in volle vrijheid aangeduid door de
betrokken culturele vereniging, organisatie of instelling, en moeten voldoen aan volgende
voorwaarden:
a) minimum zestien jaar oud zijn;
b) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid;
c) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te
realiseren;
d) niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
e) geen politiek mandaat bekleden;

Aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging, organisatie of instelling
komt een einde door:
1. het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling;
2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
3. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
4. de intrekking door het gemeentebestuur van de erkenning van de afvaardigende organisatie
omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria;
5. wanneer de betrokken afgevaardigde /plaatsvervanger niet meer voldoet aan de gestelde
criteria.
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 drie maanden in de vervanging te voorzien.
Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de betrokken vereniging, organisatie of instelling en
kan het alleen worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag.
ARTIKEL 11
De kandidaat-deskundige moet voldoen aan volgende voorwaarden:
a) vanuit zijn werkervaring en/of zijn engagement in de culturele sector een bepaalde
deskundigheid bezitten;
b) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te
realiseren;
c) geen politiek mandaat bekleden;
d) in de gemeente wonen.
e) minimum zestien jaar oud zijn;
De deskundigen die lid wensen te worden van de cultuurraad dienen een schriftelijke aanvraag in op
het secretariaat van de cultuurraad waarin ze hun deskundigheid en motivatie toelichten. Indien de
kandidaat beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt hij aanvaard als lid van de cultuurraad.
Aan het lidmaatschap van een deskundige komt een einde door:
1. het ontslag uit de cultuurraad;
2. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
3. wanneer hij niet meer voldoet aan de gestelde criteria.

HOOFDSTUK 9 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STEMGERECHTIGDE LEDEN
ARTIKEL 12
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 van de Cultuurraad, waar het lid deel van uitmaakt, bij.
Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen. De
afgevaardigden van de private en publieke culturele organisaties kunnen zich laten
vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger;
- informeren (private en culturele organisaties) hun achterban 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 gemeentebestuur ter beschikking stelt
aan de Cultuurraad.
HOOFDSTUK 10 - DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 13
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
Art. 2.- De gemeenteraadsbesluiten van 24 april 2001 houdende de wijziging van de statuten van de
gemeentelijke raad voor cultuurbeleid en houdende de wijziging van het huishoudelijk reglement van
de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid in te trekken.
Art. 3.- Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit mee te delen aan de cultuurraad en aan
de Vlaamse Regering.
Waarvan akte.
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