Statuten Cultuurraad
Hoofdstuk 1: MISSIE
Artikel 1: Missie
De cultuurraad is een platform waar de verschillende culturele actoren elkaar ontmoeten en informatie
uitwisselen. Het is een plek waar bepaalde culturele thema’s kunnen uitgediept worden met oog voor voldoende
achtergrondinformatie waardoor deskundigheid wordt verworven die de kracht van gezamenlijke standpunten
versterkt. De cultuurraad wil heel expliciet mee vorm geven aan het lokaal cultuurbeleid. Ze wil via degelijk
uitgewerkte adviezen het beleid mee sturen. Ze bewaakt mee de opmaak en de uitvoering van het
vrijetijdsbeleidsplan.
De cultuurraad zou kunnen beschouwd worden als stelplaats in een busnetwerk waarbij de bussen staan voor de
afgevaardigde van de verschillende culturele actoren die over en weer rijden tussen de stelplaats (cultuurraad) en
hun eindbestemming (verenigingen, organisaties, …). De bedoeling is dat de bussen op de stelplaats zich terug
kunnen voltanken (inspiratie, projecten, informatie, …) en dat de chauffeurs ervaringen kunnen uitwisselen om zo
tot een beter openbaar vervoer te komen (cultuurbeleid).

Hoofdstuk 2: OPDRACHT
Artikel 2: erkenning
De erkenning zal gebeuren door middel van een erkenningsbesluit goedgekeurd door de gemeenteraad.

Artikel 3: advies
Het college van burgemeester en schepenen zal aan de cultuurraad om advies vragen over alle culturele
aangelegenheden die geagendeerd worden op de gemeenteraad en vermeld staan in artikel 4, 1°, tot en met 10°,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen:
- taal en letteren
- wetenschapsbeleid
- kunstenbeleid
- cultuurbewaring en cultuurspreiding
- bibliotheekbeleid
- lokale media
- vormings- en educatiebeleid
- vrijetijdsbeleid en toerisme
Het jeugdbeleid en de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, bedoeld in artikel 4, 7° en 9°, van
genoemde wet van 8 augustus 1980, vallen niet onder de adviesbevoegdheid van de cultuurraad. De gemeente
richt hiervoor afzonderlijke adviesorganen in.
De gemeente moet geen advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke begroting (art.58 van het decreet 13
juli 2001 betreffende het lokaal cultuurbeleid).
Daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er
culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van
burgemeester en schepenen.
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Artikel 4: initiatieven
De cultuurraad kan bovendien initiatieven nemen met betrekking tot:
1° het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de betrokken culturele
verenigingen, organisaties en instellingen;
2° het verzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en over de culturele behoeften;
3° het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking over de opbouw van het gemeentelijk beleid in de
betrokken beleidsdomeinen;
4° het bevorderen van de deelname van de ruime bevolking, inzonderheid van groepen in achterstandssituaties,
aan het cultureel werk;
5° het mogelijk maken of het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de culturele sector
eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten;

Hoofdstuk 3: SAMENSTELLING en WERKING
Artikel 5: Cultuurraad
De cultuurraad bestaat uit alle culturele actoren in de gemeente zijnde:
1° culturele verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers en hun werking op het grondgebied
Kortenberg ontplooien: de socio-culturele verenigingen, de amateurkunsten, hobbyverenigingen, de
erfgoedverenigingen, de wijkcomités, …
2° professionele culturele organisaties en instellingen die hun werking op het grondgebied Kortenberg ontplooien:
DKO, BIB en Dienstencentrum
3° deskundigen in de culturele materie met een ruime kijk op cultuur en woonachtig in Kortenberg: hiervoor
wordt een oproep gedaan in het gemeentelijk informatieblad.
Mandatarissen, zetelend in de gemeenteraad of de OCMW-raad kunnen geen deel uitmaken van de cultuurraad
(art.63 van het decreet 13 juli 2001 betreffende het lokaal cultuurbeleid).
De waarnemende leden zijn :
1° de gemeentelijke cultuurfunctionaris of een plaatsvervanger;
2° andere ambtenaren van publieke culturele organisaties, aangeduid door het college van burgemeester en
schepenen;
3° de schepen bevoegd voor cultuur.
De cultuurraad komt minstens 4 keer per jaar samen. Twee van deze vier samenkomsten zijn een uitgebreide
cultuurraad, waarbij voorafgaand aan de gewone cultuurraad de socio-culturele verenigingen en de
muziekverenigingen afzonderlijk samenkomen.
De cultuurraad kan werkgroepen oprichten. De werkgroepen brengen steeds verslag uit op de vergaderingen van
de cultuurraad.

Artikel 6: Dagelijks Bestuur
De cultuurraad kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De verkozen voorzitter kan
zijn eigen vereniging niet meer vertegenwoordigen in de cultuurraad. De voorzitter, secretaris en penningmeester
en de cultuurfunctionaris vormen het bestuur van de cultuurraad en komen minstens 4 keer per jaar samen.

-2-

De duur van de bestuursmandaten bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de cultuurraad opnieuw erkend wordt door
de nieuwe gemeenteraad, uiterlijk binnen de 6 maanden na de installatie van deze nieuwe gemeenteraad (art.64
van het decreet 13 juli 2001 betreffende het lokaal cultuurbeleid). De verkiezingen van de nieuwe
bestuursmandaten dienen te gebeuren binnen de drie maanden na de nieuwe erkenning.
Aan het mandaat van een bestuurslid van de cultuurraad komt een einde door:
1° ontslag van het bestuurslid
2° aanvaarden van een politiek mandaat;
3° als deskundige niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van Kortenberg.
De cultuurraad zorgt binnen de 3 maanden voor een vervanging van dit bestuurslid.

Hoofdstuk 4: COMMUNICATIEAFSPRAKEN
Artikel 7: communicatie met de verenigingen
Er is een nieuwsbrief waarmee de cultuurraad en de cultuurdienst het verenigingsleven op een snelle manier
kunnen informeren over zaken die hen aanbelangen. Deze nieuwsbrief zal zoveel mogelijk elektronisch
rondgestuurd worden.

Artikel 10: communicatie met het gemeentebestuur
De communicatie met het gemeentebestuur wordt geregeld via een afzonderlijke afsprakennota.

Artikel 11: communicatie tussen de adviesstructuren in de vrijetijdssector
Er wordt een vrijetijdsoverleg in het leven geroepen met hierin de voorzitters van de cultuur-, sport-, jeugd-, en
seniorenraad, de bibliotheekcommissie, de beheerraad van GC Colomba en de 4 deelgemeentelijke
verenigingsraden aangevuld met de bevoegde schepenen en ambtenaren. Zij komen minimaal 1 keer per jaar
samen om gezamenlijk onderwerpen te bespreken.

Besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad van 18/3/2013
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