Cultuurraad De Pinte

STATUTEN
Erkenning
Art.1–

Gelet op het decreet betreffende het Cultuurpact 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 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid, waardoor het gemeentebestuur – met het oog op de
organisatie van inspraak en overleg bij de voorbereiding en de evaluatie van het
cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en uitvoering van het cultuurbeleidsplan – één of
meerdere adviesorganen voor cultuur moet oprichten;
BESLUIT: In De Pinte wordt een culturele raad – de benaming van het gemeentelijk adviesorgaan
is vanaf heden Cultuurraad – opgericht conform de onderrichtingen.

Art. 2 –

De Cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering
van het decreet van 13 juli 2001.

Doelstellingen
Art. 3 –

De Cultuurraad heeft als algemeen doel de bevordering van een integraal cultuurbeleid voor
alle inwoners van de gemeente. Hiertoe zal de gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Schepenen (CBS) de bovengenoemde raad betrekken bij de
voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.
§1. 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). Hieronder ressorteren de volgende culturele materies:
-

de bescherming en luister van de taal
de aanmoediging van de vorming van navorsers
de schone kunsten
het culturele patrimonium, met inbegrip van monumenten en landschappen,
musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen
bibliotheken, mediatheken en soortgelijke diensten
plaatselijke radio-omroep en regionale TV
permanente vorming en culturele animatie
vrijetijdsbesteding en toerisme
de planning en bouw van culturele infrastructuur

§2. De Cultuurraad zal tevens om advies worden gevraagd bij de opmaak, uitvoering,
evaluatie en eventuele bijsturing van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
§3. Het gemeentebestuur moet geen advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke
begroting.
§4. De Cultuurraad kan op eigen initiatief aan de gemeenteraad of het CBS advies
uitbrengen over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding
zijn.
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Art. 4 –

De Cultuurraad heeft als opdrachten:
-

Art. 5 –

het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de
socio-culturele organisaties en verenigingen;
het stimuleren van inspraak en het betrekken van de brede bevolking bij de uitbouw van
het lokaal cultuurbeleid;
het bevorderen van deelname van de ruimere bevolking, met aandacht voor groepen in
achterstandssituaties, aan het culturele leven.

De Cultuurraad verleent steun aan en werkt samen met de cultuurbeleidscoördinator die:
-

-

onderzoek kan verrichten naar of documentatie verzamelen over het culturele leven en
de culturele behoeften in het werkingsgebied;
activiteiten in de sector kan coördineren en overleg en samenwerking tot stand brengen
tussen verenigingen, diensten en andere organisaties en instellingen die actief zijn in de
socio-culturele sector;
op de behoeften afgestemde, maar ook vernieuwende activiteiten neemt op het gebied
van cultuurparticipatie, cultuurspreiding en gemeenschapsvorming;
in staat voor de opmaak, uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het
cultuurbeleidsplan.

Informatie-uitwisseling en overleg
Art. 6 – Om de adviesfunctie van de Cultuurraad mogelijk te maken zal het gemeentebestuur de
agenda en het verslag van de gemeenteraad gratis bezorgen aan de voorzitter,
ondervoorzitter, penningmeester en secretaris van de Cultuurraad.
De schepen van cultuur zal, op vraag van de Cultuurraad, mededeling geven van de
agendapunten van de vergaderingen van het CBS die te maken hebben met de
beleidsmateries waarover de raad adviesbevoegdheid heeft.
De schepen van cultuur kan, op vraag van de Cultuurraad, toelichting geven over de
gemeentelijke begroting.
Art. 7 –

Wanneer het gemeentebestuur de Cultuurraad om advies vraagt, zal zij bij de adviesvraag
alle nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de adviesraad 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 de Cultuurraad.
Wanneer de Cultuurraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan zij steeds
informatie opvragen aan het CBS, die deze informatie zal ter beschikking stellen, tenzij er
wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de Cultuurraad
zullen binnen de 20 werkdagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter
beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee
te delen.

Art. 8 –

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad zal, indien de leden van de raad het noodzakelijk of
wense-lijk achten, overleg plegen met het CBS.

Advies vragen, uitbrengen en beantwoorden
Art. 9 – Het gemeentebestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk of per mail stellen aan de
voorzitter en secretaris van de Cultuurraad, met:
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag
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2.
3.

opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever
moet rekening houden;
opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur zal de adviesraad minimaal een termijn van een maand 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. Wanneer een advies van de Algemene Vergadering gewenst
is, bedraagt de adviestermijn bij voorkeur 3 maanden.
De Raad van Bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand, tenzij deze valt onder de
wettelijke feest- en verlofdagen. Indien haalbaar zal het gemeentebestuur rekening houden
met deze vaste vergaderdata.
Bij voorkeur worden de adviezen van de Cultuurraad besproken en goedgekeurd door de
Algemene Vergadering. Minder ingrijpende adviezen kunnen door de Raad van Bestuur
gegeven worden. In dit geval wordt het advies op de volgende Algemene Vergadering
voorgelegd ter goedkeuring.
Art. 9bis – De Cultuurraad verbindt zich ertoe om een advies te geven wanneer het gemeentebestuur
dit vraagt volgens de bepalingen van art.3, §1, §2. De adviesraad zal een gemotiveerd
advies uitbrengen binnen de gegeven termijn zoals in art. 9 van de statuten wordt bepaald.
Art. 10 – De Cultuurraad zal de adviezen die ze uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het
gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke
betrokkenen op welke manier geconsulteerd werden;
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
3. een duidelijke weergave van het standpunt van de Cultuurraad, 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 CBS, de gemeenteraad of een hogere overheid.
Art. 11–

Het gemeentebestuur zal binnen een maand, 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
gemeente-bestuur binnen de maand een antwoord bezorgen met melding van de procedure
die het dossier nog moet volgen en opgave van de datum dat een definitief antwoord bezorgd
zal worden.

Ondersteuning
Art. 12 –

Het gemeentebestuur zal de Cultuurraad ondersteunen door:
1.

2.

op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking
op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door een
jaarlijks bij het gemeentebestuur in te dienen rekening, voor 31 maart van het volgende
kalenderjaar;
administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen,
alsook het ter beschikking stellen van een ambtenaar voor het bijwonen van de
vergaderingen en het secretariaatswerk waar te nemen.
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