HUISHOUDELIJK REGLEMENT – STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD
Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001,
gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012
Artikel 1
De culturele raad heeft als doel het bevorderen van een cultuurbeleid in het belang van alle inwoners
van de stad.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal hij:
A. Op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen aan het stadsbestuur
over alle culturele aangelegenheden omschreven in artikel 5 van het decreet van 24 juli 1991.
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Deze culturele aangelegenheden zijn:
1. De bescherming en de luister van de taal;
2. De aanmoediging van de vorming van navorsers of wetenschapsbeleid;
3. De schone kunsten;
4. Het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijke-culturele instellingen
met uitzondering van de monumenten en landschappen;
5. De bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
6. Het vormings- en educatiebeleid;
7. De vrijetijdsbesteding.
B. 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.
C. Onderzoeken verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het culturele leven en
de culturele behoeften in het werkingsgebied.
D. Op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie en bevordering
van het culturele welzijn.
Artikel 2
De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Artikel 3
Stemgerechtigde leden zijn:
1. Eén afgevaardigde of zijn/haar plaatsvervanger van elke publieke of private organisatie
(vereniging, dienst, instelling) die een actieve culturele werking kan aantonen in de stad of een
deel van de stad. Voor het begin van elk werkjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december,
worden alle culturele organisaties die in aanmerking komen voor lidmaatschap van de algemene
vergadering aangeschreven door de raad van bestuur met het verzoek hun afgevaardigden aan te
duiden. Deze afgevaardigden moeten voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 5.
2. Bij het begin van elk werkjaar zal via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd
worden in de stad opdat geïnteresseerde inwoners zich kandidaat zouden stellen als lid van de
cultuurraad.
Kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Minimum achttien jaar zijn;
 Geen lid zijn van de gemeenteraad;
 Opgave van de specifieke motivatie van de kadidaatstelling.
3. Na de samenstelling van de algemene vergadering met de leden onder 1. en 2. Kan de
gemeenteraad, indien nodig en wenselijk, stemgerechtigde leden aanduiden voor ideologische en
filosofische strekkingen of andere groepen die niet vertegenwoordigd zijn in de algemene
vergadering.
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Meer specifiek gaat het hier om artikel 4, 1° tot en met 10° van de bijzondere wet tot hervorming van de
instellingen (met wijzigingen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988).
- 1° tot en met 5° zoals hierboven aangegeven van 1 tot 5.
- 6° de radio-omroep, de televisie en de geschreven pers zijn niet van toepassing in Scherpenheuvel-Zichem.
- 7° jeugdbeleid is het domein van de jeugdraad.
- 8° permanente opvoeding en de culturele animatie vinden we onder 6. hierboven.
- 9° lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven vallen onder de verantwoordelijkheid van de
sportraad.
- 10° de vrijetijdsbesteding, zie 7. hierboven.

Het aantal leden bedoeld in 2. en 3. kan samen niet meer bedragen dan één vijfde van het aantal
leden, bedoeld in 1.
Indien er meer kandidaten zijn dan zal de algemene vergadering kandidaten selecteren tot één vijfde
van de stemgerechtigde leden. De andere kandidaten kunnen worden opgenomen als waarnemende
leden.
Artikel 4
Niet stemgerechtigde leden.
De culturele raad kan altijd waarnemende leden met raadgevende stem aanduiden. Waarnemende
leden zijn:
- gemeentelijke ambtenaren van die op gebied van het cultuurbeleid actief zijn;
- de door de algemene vergadering van de cultuurraad omwille van hun deskundigheid opgenomen
leden.
- de schepen bevoegd voor het cultuurbeleid.
Artikel 5
A. Een organisatie die lid wenst te worden van de cultuurraad kan dit kenbaar maken via de
aanvraag tot erkenning van de verenigingen of zij dient een schriftelijke aanvraag te richten aan
het bestuur van de cultuurraad. Indien ze beantwoordt aan de gestelde normen voor erkenning
(zie aanvraagformulier), kan ze toetreden tot de algemene vergadering. Private of publieke
organisaties, wier werking zich richt op sport- of jeugdbeleid en die als dusdanig reeds
afgevaardigde hebben aangeduid voor de sport- of jeugdraad, kunnen afgevaardigden aanduiden
voor de cultuurraad;
B. De afgevaardigden van de culturele organisaties worden in volle vrijheid aangeduid door de
betrokken vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
 Minimum achttien jaar oud zijn;
 Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waarvoor ze worden aangeduid;
 Geen lid zijn van de gemeenteraad;
 Niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen.
Artikel 6
De stemgerechtigde leden van de culturele raad hebben voor de werking van deze raad volgende
verplichtingen en rechten:
A. Plichten van het stemgerechtigde lid:
1. Onderschrijven van de doelstellingen van de culturele raad en er zich toe verbinden om actief
mee te werken aan de realisering ervan;
2. Het bijwonen van de vergaderingen. De voorzitters zullen er over waken dat hun
afgevaardigde, zijn plaatsvervanger of een reserve de vergaderingen bijwoont. Indien geen
enkele van deze drie de vergadering kan bijwonen, kan de voorzitter zijn vereniging enkel
schriftelijk (ook e-mail) verontschuldigen bij de voorzitter van de cultuurraad voor de
vergadering. Telefonische of mondelinge verontschuldigingen voor de algemene vergadering
worden slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard.
3. Afgevaardigden van een vereniging, organisatie of instelling dienen hun achterban grondig te
informeren over de werkzaamheden van de culturele raad en ook geregeld overleg te plegen
in functie van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen
inzake cultuurbeleid.
B. Rechten van het stemgerechtigde lid:
1. Spreekrecht op alle vergadering van de raad;
2. Stemrecht in de algemene vergadering;
3. Inzage in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de
raad.
Artikel 7
Aan het mandaat van de leden van de cultuurraad wordt een einde gesteld door:
A. Door het intrekken van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en aan het bestuur van de cultuurraad
worden toegezonden;

B. Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de cultuurraad of uit de organisatie. Dit ontslag moet
schriftelijk medegedeeld worden door de betrokkene of door de organisatie.
C. Door twee opeenvolgende afwezigheden zonder gemotiveerde verontschuldiging (zie artikel
6.A.2.).
De belanghebbende organisatie moet binnen de 3 maanden in vervanging voorzien. Als dit niet
gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de betrokken organisatie en kan het alleen terug worden
verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag.
Artikel 8
De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. In naam van de raad van bestuur
worden de oproepingsbrieven ondertekend door de voorzitter (of bij ontstentenis door de
ondervoorzitter) en door de secretaris (of bij ontstentenis door de administratieve medewerker).
De uitnodiging wordt tenminste acht dagen voor de vergadering verstuurd naar alle leden. De agenda
wordt bij de uitnodiging gevoegd.
De samenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar. De agenda en vergaderdatum en –
plaats worden daarom ruim bekend gemaakt in de stad. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de
stemgerechtigde leden.
Artikel 9
De algemene vergadering kan opgesplitst worden in secties. Er kunnen secties per werksoort, per
territoriale geleding evenals studiecommissies en werkgroepen worden opgericht.
Artikel 10
De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de voorlopige datum voor de volgende
gewone vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda wordt samengesteld door de
raad van bestuur. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens één maand
voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter en/of secretaris.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits
het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
De raad van bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen beleggen telkens als zij dit nodig
acht. De raad van bestuur moet daartoe overgaan wanneer één tiende van de stemgerechtigde leden
daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met een opgave van de te bespreken agenda. De
gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het indienen van het verzoek met
uitzondering van juli en augustus.
Artikel 11
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, en als ook deze niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste
leeftijd.
Elke samenkomst begint met het voorleggen van de notulen van de vorige vergadering. De op de
agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het oproepingsbericht
voorkomen. Alleen bij een beslissing van de algemene vergadering kan de agenda worden gewijzigd.
Als een bepaald punt niet (volledig) kan afgehandeld worden, wordt het automatisch verzonden naar
de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld.
Artikel 12
De algemene vergadering kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven, als
tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Stemgerechtigde leden kunnen zich op
de samenkomsten van de algemene vergadering laten vervangen door hun vaste plaatsvervanger die
dan stemrecht heeft. 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, beslist de vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen,
behalve bij een wijziging van het huishoudelijk reglement, waarover 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden zich moeten uitspreken.

Het huishoudelijk reglement - statuten en de eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na
bekrachtiging door de gemeenteraad.
Artikel 13
Als er gestemd wordt over personen, functies of op verzoek van minstens één derde van de
aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de andere gevallen
is de stemming publiek.
Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in geval van staking
van stemmen.
De verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gebeurt bij geheime stemming en met een
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van het oudste aanwezige lid van het dienstdoende dagelijks
bestuur beslissend.
Indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie en er is staking van stemmen, dan zal er een
tweede stemronde worden gehouden tussen de kandidaten met gelijk aantal stemmen. Wanneer ook
deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen.
Artikel 14
Van elke zitting van de algemene vergadering wordt, onder de verantwoordelijkheid van de verkozen
secretaris, een verslag opgesteld door de gemeentelijke ambtenaar die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt om de vergadering van de cultuurraad bij te wonen en het secretariaat ervan waar te
nemen. Elk lid ontvangt een beknopt verslag van de zittingen van de algemene vergadering binnen
één maand na de bijeenkomst.
Artikel 15
Er zal gestreefd worden om ervoor te zorgen dat ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde
leden van de algemene vergadering van hetzelfde geslacht zijn.
Artikel 16
A. De algemene vergadering kiest om de zes jaar een dagelijks bestuur. De cultuurraad moet binnen
de zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw erkend
worden.
B. De raad van bestuur bestaat uit:
1. Een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze vier
personen vormen tevens het dagelijks bestuur.
2. De sectieverantwoordelijke van elke sectie.
3. Geïnteresseerde en gemotiveerde leden van de algemene vergadering.
C. De functie van penningmeester kan in cumul worden waargenomen door een ander bestuurslid.
D. Het mandaat van een bestuurslid is automatisch ten einde:
1. Omwille van één van de redenen vermeld onder artikel 7,
en
2. Wanneer een bestuurslid, zonder een speciale reden te laten weten, niet aanwezig is op meer
dan de helft van de vergaderingen, over een periode van 1 jaar.
E. Kandidaturen voor voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester moeten schriftelijk
worden ingediend en toekomen bij de dienstdoende secretaris op de datum welke bepaald wordt
door het dienstdoende dagelijks bestuur.
Artikel 17
Alle vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering worden, zonder
stemrecht, bijgewoond door:
 De gemeentelijke ambtenaar om het secretariaat waar te nemen
 De schepen van cultuur
Artikel 18
De raad van bestuur vergadert tenminste om de maand, de maanden juli en augustus uitgezonderd.
Verder wordt de werking van de raad van bestuur geregeld volgens de bepalingen vermeld onder de
artikels 10, 11, 12, 13 en 14 die ook gelden voor de algemene vergadering.

In afwijking van deze artikels, moet op de agenda van de raad van bestuur elk voorstel worden
ingeschreven dat ten laatst bij de start van de samenkomst wordt ingediend door een stemgerechtigd
bestuurslid. Buitengewone samenkomsten van de raad van bestuur moeten belegd worden wanneer
één vijfde van de stemgerechtigde bestuursleden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met
opgave van de te bespreken agenda. De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de
veertien dagen na het indienen van het verzoek.
Bestuursleden kunnen zich op de samenkomsten van de raad van bestuur niet laten vervangen door
hun vaste plaatsvervanger. De samenkomsten van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
Artikel 19
De raad van bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de cultuurraad te voeren.
Het bepaalt de houding van de cultuurraad ten overstaan van dringende en actuele problemen, onder
voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende algemene vergadering.
De raad van bestuur onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap, waakt over de representativiteit van
de algemene vergadering en bereidt de nieuwe samenstelling van de cultuurraad voor zoals voorzien
in dit huishoudelijk reglement onder de artikels 3, 4, 5, 6 en 7.
De raad van bestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan
het nodige gevolg wordt gegeven.
Artikel 20
De verkozen secretaris is verantwoordelijk voor het administratief werk van de cultuurraad, in afspraak
met de gemeentelijk ambtenaar die door het college van burgemeester en schepenen ter beschikking
wordt gesteld van de cultuurraad.
Artikel 21
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester van de cultuurraad kan deze functie niet
cumuleren met de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester in een andere
raad.

