HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD
Titel 1: Grondslag
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke
culturele raad Brakel door het organiseren van de algemene vergadering en de
vergaderingen van het dagelijks bestuur en de eventueel opgerichte werkgroepen,
conform het algemeen reglement van de adviesraden.
Titel 2: Engagementsverklaring
Artikel 2
Alle stemgerechtigde leden (algemene vergadering) en bestuursleden (dagelijks bestuur)
wordt uitdrukkelijk gevraagd akkoord te gaan met volgende engagementsverklaring:
1° Akkoord gaan met de doelstellingen zoals beschreven in het algemeen reglement van
adviesraden en dit huishoudelijk reglement en actief willen meewerken aan de realisering
ervan
2° De Algemene Vergadering en/of Dagelijks Bestuur bijwonen. Indien dit onmogelijk is,
wordt het lid van de algemene vergadering uitdrukkelijk verzocht zich te
verontschuldigen en zijn of haar plaatsvervanger hiervan op de hoogte te brengen en
wordt het bestuurslid van het dagelijks bestuur verzocht zich te verontschuldigen
3° Zich informeren over het beleid binnen het domein van de adviesraad door lectuur,
bijscholing, vorming en contacten met betrokkenen bij het beleid
4° De ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ onderschrijven
5° Spreekrecht en stemrecht in de Algemene Vergadering en/of Dagelijks Bestuur
6° Inzagerecht, recht op uitleg en recht op afschrift overeenkomstig de wettelijke en
decretale bepalingen
8° Gebruik maken van het budget van de adviesraad voor het volgen van studiedagen en
vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van de adviesraad
indien hiertoe in de schoot van de algemene vergadering een reglement is goedgekeurd
9° De vereniging of strekking die hen heeft aangesteld regelmatig op de hoogte te
houden van de werkzaamheden van de culturele raad en ook geregeld overleg plegen
met hun achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideëen en verwachtingen
betreffende het beleid
Artikel 3
De gemeentelijke culturele raad adviseert het gemeentebestuur inzake de voorbereiding
en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Als culturele aangelegenheden
worden begrepen die punten in de opsomming van art. 4 van de wet van 8 augustus
1980 betreffende de bijzonder wet tot hervorming van de instellingen; met uitzondering
van het jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en het openluchtleven.

_______________________________________________________________________________
Gemeente Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel – Huishoudelijk reglement Culturele raad
Gemeenteraad 4 februari 2013
www.brakel.be

1

Artikel 4
De culturele raad heeft bovendien als opdracht:
1° het inzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en de culturele
behoeften in het werkingsgebied
2° het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen
de culturele organisaties
3° het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het
gemeentelijk cultuurbeleid
4° het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking – en inzonderheid van
groepen in achterstandssituaties – aan het cultureel werk
5° het mogelijk maken en het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in
de culturele sector
6° Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke culturele instellingen
overeenkomstig art. 8 en 9 van de wet van 16 juli 1973 ter bescherming van de
ideologische en filosofische strekkingen.
Titel 3: Algemene Vergadering
Artikel 5: Samenstelling
§1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit:
1° 1 stemgerechtigd lid aangeduid per erkende culturele vereniging
2° 1 stemgerechtigd lid aangeduid door de gemeenteraad voor die politieke strekking die
wel aanwezig is in de gemeenteraad, maar nog niet met stemrecht vertegenwoordigd is
in de algemene vergadering
3° niet-stemgerechtigde gecoöpteerde leden aangeduid door de algemene vergadering
Het aantal stemgerechtigde leden onder art. 5, 2° en 3° mag niet meer bedragen dan
1/5 van het aantal leden in art. 5, 1°. Indien het aantal kandidaten voor coöptatie het
maximum uit dit punt overschrijdt; kan de algemene vergadering beslissen de nietverkozenen als niet-stemgerechtigd waarnemer met raadgevende stem toe te voegen
aan de algemene vergadering
4° niet-stemgerechtigde waarnemers met raadgevende stem
5° 1 niet-stemgerechtigde lid aangeduid door elke politieke fractie in de gemeenteraad
met raadgevende stem
§2 Een vereniging die lid wenst te worden van de culturele raad voldoet aan alle
onderstaande voorwaarden:
1° Activiteiten uitoefenen overeenkomstig art. 3 van dit huishoudelijk reglement.
2° Samen met de kandidatuur wordt een werkingsverslag ingediend, waaruit blijkt dat zij
in het recente verleden regelmatig culturele activiteiten hebben ingericht. In dit verslag
wordt ook de samenstelling van het bestuur meegedeeld, alsook het aantal leden van de
vereniging en/of de omvang van het beoogde doelpubliek
§3 Niet-stemgerechtigde, gecoöpteerde leden worden aangesteld op basis van:
1° de culturele deskundigheid of de persoonlijke interesse van de betrokken persoon
2° het ondervertegenwoordigd zijn van een in de gemeenteraad vertegenwoordigde
ideologische of filosofische strekking
3° het ondervertegenwoordigd zijn van een bevolkings- of leeftijdscategorie
4° het ondervertegenwoordigd zijn van deelgebieden in de gemeente
Kandidaten voor coöptatie dienen een schriftelijke aanvraag in bij het dagelijks bestuur
van de culturele raad.
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Artikel 6: Vernieuwing van de algemene vergadering
§1 Met het oog op een algemene vernieuwing van de algemene vergadering naar
aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad start het dagelijks bestuur ten
laatste in de loop van de maand oktober in het jaar van de lokale verkiezingen de
procedure. Elke oproep tot kandidaatstelling bevat minstens:
1° de uiterste indiendatum van kandidaturen
2° de elementen waaruit de kandidaatstelling voor verenigingen dient te bestaan (naam
vereniging, naam kandidaat, adres kandidaat, functie van de kandidaat in de vereniging
en de keuze om als stemgerechtigd of als plaatsvervanger te zetelen)
3° de keuze als stemgerechtigd kandidaat voor kandidaatstelling voor een plaats in het
dagelijks bestuur
4° de keuze als stemgerechtigd lid voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie
(Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester) in het dagelijks bestuur
5° de keuze hoe men de briefwisseling in de toekomst wenst te ontvangen (op papier of
elektronisch)
6° de datum, uur en plaats van de installatievergadering.
7° de keuze als kandidaat-vereniging om zich te bekennen tot één van onderstaande
strekkingen:
a) een ideologische strekking. Onder een ideologische strekking wordt verstaan een
strekking die aanleunt bij een politieke fractie in de gemeenteraad.
b) een filosofische strekking. Onder een filosofische strekking wordt verstaan een
levensbeschouwing (de humanistisch—vrijzinnige strekking of een strekking die
aanleunt bij een erkende godsdienst).
c) geen strekking
8° de keuze als kandidaat-vereniging om zich te bekennen tot één van onderstaande
secties:
a) kunsten
b) vrije tijd en creativiteit
c) educatief werk
d) culturele instellingen en diensten
e) jeugd
§2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt ook gevraagd de oproep op te
nemen in het eerstkomend gemeentelijk informatiemagazine.
§3 Ieder kandidaat-lid van de algemene vergadering kan slecht door 1 vereniging
voorgedragen worden.
§4 Na het afsluiten van de periode tot kandidaatstelling, onderzoekt het uittredende
dagelijks bestuur de ontvangen kandidaturen en stelt hiervan een schriftelijk verslag op
ten behoeve van de eerstvolgende algemene vergadering (=de installatievergadering).
De ontvangen kandidaturen worden o.a. onderzocht overeenkomstig art. 7 van het
algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden en de bepalingen van dit
huishoudelijk reglement.
§5 Op de installatievergadering wordt overgegaan tot de installatie van de nieuwe
algemene vergadering. Eerst spreekt de installatievergadering zich uit over de geldigheid
van de kandidaat-verenigingen en de geldigheid van de door hen voorgedragen
vertegenwoordigers.
Artikel 7
Op schriftelijke vraag van 1/10 van de stemgerechtigde leden dient binnen de maand –
met uitzondering van de maanden juli en augustus - een algemene vergadering belegd te
worden met op de agenda minstens die punten die werden voorgesteld.
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Artikel 8: Vernieuwing van het dagelijks bestuur
§1 Op de installatievergadering wordt door het uittredend dagelijks bestuur ook
meegedeeld welke kandidaturen voor het dagelijks bestuur (bestuurslid en/of
bestuursfunctie) zijn ontvangen en welke geldig zijn.
Op de installatievergadering kan overgegaan worden tot de verkiezing van de
bestuursleden van het dagelijks bestuur.
Er worden lijsten opgesteld per strekking. Op iedere lijst is een spreiding van kandidaten
over secties gewenst.
§2 Indien op de installatievergadering niet is overgegaan tot de verkiezing van de
bestuursleden van het dagelijks bestuur wordt op de eerstvolgende algemene
vergadering na de installatievergadering overgegaan tot de verkiezing van de
bestuursleden van het dagelijks bestuur.
§3 Een wijziging in de samenstelling van de algemene vergadering geeft geen aanleiding
tot het vernieuwen van de samenstelling van het dagelijks bestuur. Een vernieuwing van
het dagelijks bestuur kan enkel na een algemene vernieuwing van de algemene
vergadering overeenkomstig art. 4 van dit huishoudelijk reglement of naar aanleiding
van een tussentijdse vernieuwing van de algemene vergadering overeenkomstig art. 4;
lid 6 van het algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden.
Artikel 4: Beraadslagen
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet de meerderheid der stemgerechtigde leden
aanwezig zijn op de algemene vergadering. De algemene vergadering kan echter, als hij
eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige
wijze beraadslagen of beslissen over onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda
voorkomen.
Titel 4: Dagelijks Bestuur
Artikel 5: Verkiezing
§1 Het aantal leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald door de algemene
vergadering. Dit moet echter minstens het dubbele bedragen van het aantal strekkingen
overeenkomstig art. 6, §1, 7° dat in de algemene vergadering aanwezig is.
Ieder lid van het dagelijks bestuur is stemgerechtigd in het dagelijks bestuur.
§2 Bestuursfuncties binnen het dagelijks bestuur zijn: voorzitter, één ondervoorzitter,
één secretaris en één penningmeester.
§3 Om lid te kunnen zijn van het dagelijks bestuur, moet men effectief (lees: geen
vervanger) stemgerechtigd lid zijn van de algemene vergadering of een nietstemgerechtigd lid zijn van de algemene vergadering.
§4 Binnen het dagelijks bestuur kan men zich niet laten vervangen indien men niet kan
aanwezig zijn op een bijeenkomst.
§5 Er wordt eerst overgegaan tot het verkiezingen van de leden van het dagelijks
bestuur door de algemene vergadering. Hierna verkiest de algemene vergadering uit de
verkozen leden van het dagelijks bestuur de bestuursfuncties.
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§6 Elk stemgerechtigd lid kan slechts stemmen op de lijst met kandidaten van die
strekking waar hij zich tot bekent heeft. Men moet voor evenveel kandidaten stemmen
als er bestuursmandaten in zijn strekking te begeven zijn.
§7 Als na de stemming per strekking zou blijken dat niet elke sectie in het dagelijks
bestuur is vertegenwoordigd, wordt in de grootste strekking die voor vertegenwoordiging
van de ontbrekende sectie(s) kan zorgen, de in de eerste stemronde gekozene met het
minst aantal stemmen en die behoort tot een sectie die reeds met meerdere gekozenen
in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is, vervangen door de eerstvolgende nietverkozen kandidaat met het hoogst aantal stemmen tijdens de eerste stemronde binnen
de betrokken strekking en die zich heeft bekend tot de nog niet vertegenwoordigde
sectie.
Zo zich vanuit deze sectie voor de eerste stemronde niemand kandidaat stelde, worden
nieuwe kandidaturen ingewacht vanuit deze sectie in de betrokken strekking waartussen
dan een bijkomende stemming binnen de strekking gehouden wordt.
Artikel 6: Vergaderritme
§1 Het dagelijks bestuur vergadert minstens tweemaandelijks; met uitzondering van de
maanden juli en augustus.
§2 Op schriftelijke vraag van 1/5 van de leden van het dagelijks bestuur dient binnen de
14 dagen – met uitzondering van de maanden juli en augustus - een dagelijks bestuur
belegd te worden met op de agenda minstens die punten die werden voorgesteld.
Titel 5: Werkgroepen
Artikel 7
§1 In iedere werkgroep zetelt minstens één lid van het dagelijks bestuur
§2 Ook personen, geen lid van de algemene vergadering of het dagelijks bestuur, kunnen
lid zijn van een werkgroep.
§3 Werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen betreffende de hen
toegewezen opdracht. Op de algemene vergadering is het uitbrengen van verslag
betreffende de werking van de werkgroepen een vast agendapunt.
§4 Indien de werkgroep gelden vanwege de culturele raad ontvangt, wordt jaarlijks een
(financieel) werkingsverslag voor het voorbije jaar ingediend, waaruit blijkt dat de
werkgroep actief is geweest. In dit verslag wordt ook de samenstelling van de werkgroep
meegedeeld.
Titel 6: Toezicht
Artikel 8
Dit huishoudelijk reglement zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het
Gemeentebestuur
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Voor meer informatie:
Gary De Nooze
Tel.:055-43 17 69
toerisme@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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