Statuten
Statuten gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur
(cultuuradviesraad)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2020
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 november 2020
ERKENNING
Artikel 1:
Het gemeentebestuur van Maldegem erkent de gemeentelijke cultuuradviesraad van Maldegem
– hierna cultuuradviesraad genoemd – als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur in uitvoering
van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens de nadere
voorwaarden bepaald in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN
Artikel 2:
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekt de cultuuradviesraad
bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
De cultuuradviesraad wordt bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om
advies gevraagd 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) en in het bijzonder of aanvullend over volgende onderwerpen:
1. lokaal cultuurbeleid
2. gemeentelijke socio-culturele infrastructuur
3. ondersteuningsbeleid verenigingen
4. kunstenbeleid
5. buurtwerking en vrijetijdsbeleid
6. toerisme
7. cultureel erfgoed
8. bibliotheekbeleid
De cultuuradviesraad wordt hierover tevens om advies gevraagd bij de opmaak en de uitvoering
van het strategische meerjarenplan.
Daarnaast heeft de cultuuradviesraad 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.

Artikel 3:
De cultuuradviesraad wijdt zicht tevens aan volgende taken:
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het opvolgen van het cultuurbeleid in al zijn facetten;
het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de culturele
verenigingen, organisaties, instellingen of diensten met een werking in Maldegem en alle
persoonlijk aan cultuur geïnteresseerde inwoners van de gemeente;
documentatie verzamelen, informatie verstrekken en onderzoek verrichten;
het opnemen van rol als belangenbehartiger van verenigingen;
het nemen van de op de behoefte afgestemde initiatieven;
deelname aan het gezamenlijk overleg met andere adviesraden en de onderlinge
uitwisseling van informatie;
het organiseren/ ondersteunen van activiteiten die een kwalitatief en integraal
cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente bevorderen, die het lokale
cultuurklimaat bevorderen.

De cultuuradviesraad is de spreekbuis van alle cultuurgebruikers en werkt autonoom.
DE LEDEN
Artikel 4:
De cultuuradviesraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers (nietstemgerechtigd, wel spreekrecht).
Stemgerechtigde leden zijn:
a) één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, die werken met
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. Op de
samenkomsten van de cultuuradviesraad kan de effectieve afgevaardigde zich laten
vervangen door zijn plaatsvervanger;
b) één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, die werken met
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de
gemeente. Op de samenkomsten van de cultuuradviesraad kan de effectieve
afgevaardigde zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger;
c) iedere Maldegemse burger, die omwille van zijn professionele of vrijwillige bezigheid of
persoonlijke interesse affiniteit met het lokaal cultuurbeleid bezit.
Waarnemers zijn:
a) de schepen bevoegd voor cultuur;
b) de cultuurbeleidscoördinator;
c) de medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van de
cultuuradviesraad;
d) de vertegenwoordiger van de gemeentelijke culturele instellingen – de bibliotheek, het
gemeenschapscentrum en de kunstacademie.
Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een
specifiek item.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STEMGERECHTIGDE LEDEN
Artikel 5:
Alle stemgerechtigde leden:
onderschrijven de opdracht en doelstellingen van de cultuuradviesraad en verbinden zich
er toe om actief mee te werken aan de realisering ervan;
wonen de samenkomsten van de cultuuradviesraad, waar het lid deel van uitmaakt, bij.
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Bij verhindering dient het lid zich uitdrukkelijk te verontschuldigen. De afgevaardigden
van culturele organisaties (art. 4 a-b) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun
vaste plaatsvervanger;
(culturele organisaties art. 4 a-b) informeren hun achterban grondig over de
werkzaamheden van de cultuuradviesraad 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 het adviesorgaan voor cultuur;
hebben stemrecht op de samenkomsten van de cultuuradviesraad waar het lid deel van
uitmaakt;
hebben inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt aan de cultuuradviesraad.

SAMENSTELLING EN STRUCTUUR
Artikel 6:
De cultuuradviesraad is voldoende representatief voor alle bestaande vormen van
cultuurparticipatie en ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht. De raad is
samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. Deze laatste kan – al dan niet op
voorstel van de algemene vergadering – per werksoort, per beleidsthema of per territoriale
geleding bestendige of tijdelijke werkgroepen oprichten hetzij voor de organisatie van culturele
manifestaties en/ of activiteiten die tot doel hebben coördinatie en samenwerking tussen
verenigingen tot stand te brengen hetzij om te beraadslagen over bepaalde (deel)aspecten van
cultuurbeleid. Het bestuur bepaalt de samenstelling van deze werkgroepen.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 7:
De algemene vergadering wordt aan het begin van elke nieuwe legislatuur - binnen de zes
maanden die volgen op de installatie van de nieuwe gemeenteraad – samengesteld, alsook
binnen de zes maanden volgend op de helft van de legislatuur, volgens volgende procedure:
a) De culturele verenigingen, organisaties en instellingen, die werken met vrijwilligers
respectievelijk met professionele beroepskrachten en die in aanmerking komen voor het
lidmaatschap van de cultuuradviesraad, worden door het gemeentebestuur schriftelijk
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 algemene oproep opdat
iedere burger, die omwille van zijn professionele of vrijwillige bezigheid of persoonlijke
interesse affiniteit met het lokaal cultuurbeleid bezit, zich kandidaat zou stellen als lid van
de cultuuradviesraad.
Artikel 8:
De aanvragen tot lidmaatschap van nieuwe leden of van leden die hun lidmaatschap willen
vernieuwen, worden, tegen ontvangstbewijs, ingediend op de cultuurdienst ter attentie van de
voorzitter van de cultuuradviesraad. De aanvragen kunnen ook per e-mail aan de cultuurdienst
(cultuurdienst@maldegem.be) worden gesteld, met bevestiging van ontvangst. De cultuurdienst
beschikt hiertoe over een gestandaardiseerd aanvraagformulier.
a) Verenigingen, organisaties en instellingen (art. 4 a-b) moeten hierbij aantonen dat ze
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minstens 1 jaar werking op het grondgebied van Maldegem ontplooiden met betrekking tot
een of meerdere van de culturele materies opgesomd in artikel 2 en erkend zijn door
gemeentebestuur Maldegem. Ze geven in hun aanvraag tevens een effectieve afgevaardigde
en de vaste plaatsvervanger op, die aan volgende voorwaarden voldoet:
1 - minimum achttien jaar oud zijn;
2 - actief betrokken zijn bij de werking van de desbetreffende organisatie;
3 - niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
4 - geen politiek mandaat bekleden;
5 - zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de
cultuuradviesraad te realiseren en hiertoe een engagementsverklaring met de rechten en
plichten van het lidmaatschap van de cultuuradviesraad te onderschrijven.
b) De Maldegemse burger (art. 4 c), die lid wenst te worden, moet zijn aanvraag vanuit zijn
werkervaring en/of zijn engagement in de culturele sector motiveren en moet voldoen aan
volgende voorwaarden:
1 - minimum achttien jaar oud zijn;
2 - niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen;
3 - geen politiek mandaat bekleden;
4 - zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de
cultuuradviesraad te realiseren en hiertoe een engagementsverklaring met de rechten en
plichten van het lidmaatschap van de cultuuradviesraad te onderschrijven.
Het bestuur onderzoekt elke aanvraag en formuleert een gemotiveerd advies, waarna de
algemene vergadering de beslissingen betreffende de eventuele toetreding neemt.
De werkwijze is dan als volgt:
1. Het bestuur van de cultuuradviesraad geeft aan om welke reden(en) een aanvraag wel of
niet ontvankelijk is.
2. De aanvrager wordt op de algemene vergadering uitgenodigd en krijgt de gelegenheid
zijn aanvraag te motiveren, waarna hij de vergadering verlaat voor de stemming.
3. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen (helft van
aanwezige stemgerechtigde leden plus één).
4. Bij toelating tot de cultuuradviesraad kan het nieuw verkozen lid al aan het vervolg van de
algemene vergadering deelnemen.
Artikel 9:
De duur van het lidmaatschap bedraagt maximum 3 jaar. Voor de eerste helft van de legislatuur
vervallen de mandaten ten laatste binnen de 6 maanden volgend op de installatie van een
nieuwe gemeenteraad. Ze vervallen eveneens binnen de zes maanden volgend op de helft van de
legislatuur.
Artikel 10:
Het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging is onbezoldigd.
Aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging, organisatie of
instelling (art. 4 a-b) of Maldegemse burger (art. 4 c) komt een einde door:
1. het ontslag uit de cultuuradviesraad;
2. (art. 4 a-b) het ontslag uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling;
3. (art. 4 a-b) de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
4. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
5. wanneer hij niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden in artikel 8.
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6. (art. 4 a-b) de intrekking door het gemeentebestuur van de erkenning van de
afvaardigende organisatie omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria.
Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een 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.
Eventueel andere administratieve wijzigingen (bv. verplaatsing zetel etc.) dienen onmiddellijk te
worden gemeld.
HET BESTUUR
Artikel 11:
In de installatievergadering bij elke nieuwe samenstelling van de cultuuradviesraad kiest de
algemene vergadering uit het geheel van de stemgerechtigde leden, die zich kandidaat stellen, bij
geheime stemming en gewone meerderheid, maximum 13 bestuursleden. De gewenste manvrouwverhouding wordt hierbij nagestreefd.
Dit verkozen bestuur verkiest intern zijn voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester
en minstens 1 afgevaardigde per bestendige werkgroep. De functie van secretaris kan – indien
hiervoor geen kandidaat is – eventueel worden waargenomen door een ambtenaar, aangeduid
door het college van burgemeester en schepenen na overleg met de cultuuradviesraad.
De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de waarnemers.
Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een
specifiek item.
Artikel 12:
De duur van de bestuursmandaten bedraagt 3 jaar, behoudens hernieuwing/ herverkiezing.
De bestuursmandaten vervallen uiterlijk op de eerstvolgende algemene vergadering, na de
nieuwe samenstelling van de algemene vergadering.
Artikel 13:
Het mandaat van een bestuurslid is onbezoldigd.
Aan het mandaat van een bestuurslid komt een einde door:
1. ontslag uit de vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd
2. aanvaarden van een politiek mandaat
3. als de burger (art. 4 c) verhuisd is
4. als de culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooit op het
grondgebied van de gemeente
5. overlijden
Wanneer een bestuursmandaat tussentijds vacant wordt, kiest de algemene vergadering een
opvolger. Bij vacatie van één of meerdere functies van het bestuur kiest het bestuur van de
cultuuradviesraad een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering.
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WIJZE VAN ERKENNEN, VAN INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG, ADVIESPROCEDURE
EN ONDERSTEUNING
Artikel 14:
De cultuuradviesraad wordt opgericht voor onbepaalde duur en vraagt zijn erkenning aan de
gemeenteraad binnen zes maanden die volgen op de installatie van de nieuwe gemeenteraad,
alsook binnen zes maanden drie kalenderjaren na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, en
legt daartoe zijn statuten, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Artikel 15:
Erkenning van de cultuuradviesraad door het gemeentebestuur impliceert dat het
gemeentebestuur:
a) naast het reglement Wijzeraad en adviesraden ook een huishoudelijk reglement
Wijzeraad opstelt in samenspraak met de cultuuradviesraad, die de nadere voorwaarden
en modaliteiten voor erkenning en de werking van cultuuradviesraad bepaalt,
inzonderheid betreffende:
1. de wijze waarop informatie-uitwisseling en overleg gebeurt/ de maatregelen
waarmee het recht op informatie van de cultuuradviesraad ten aanzien van het
gemeentebestuur wordt gewaarborgd;
2. de adviesprocedure:
i. de wijze waarop advies wordt gevraagd en de termijn binnen dewelke
advies dient te worden uitgebracht;
ii. de wijze waarop de cultuuradviesraad advies dient uit te brengen;
iii. de termijn binnen dewelke het gemeentebestuur een gemotiveerd
standpunt namens de uitgebrachte adviezen inneemt;
3. maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de
cultuuradviesraad.
b) op het gemeentebudget jaarlijks een bedrag op te nemen voor werkingskosten. De
controle op de aanwending hiervan gebeurt door een jaarlijks bij het gemeentebestuur in
te dienen rekening.
c) het ter beschikking stellen van een medewerker voor administratieve ondersteuning.
d) ter dekking van de risico's " burgerlijke aansprakelijkheid", " rechtsbijstand" en
"lichamelijke ongevallen" de nodige verzekeringspolissen afsluit voor de bestuursleden
en de leden van de algemene vergadering.
e) gemeentelijke (vergader)lokalen en logistiek (feest)materiaal kosteloos ter beschikking
stelt, mits tijdig verzoek en op voorwaarde van beschikbaarheid.
ONTBINDING
Artikel 16:
Bij ontbinding van de cultuuradviesraad worden de gelden en bezittingen overgedragen aan het
gemeentebestuur. Bij oprichting van een nieuwe cultuuradviesraad draagt het gemeentebestuur
de gelden en bezittingen van de ontbonden cultuuradviesraad over aan de nieuw samengestelde
cultuuradviesraad.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17:
Een huishoudelijk reglement bepaalt de nadere werking van de algemene vergadering, het
bestuur en de werkgroepen. De algemene vergadering keurt dit huishoudelijk reglement goed bij
gewone meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden. Wijzigingen worden voorbereid
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door het bestuur van de cultuuradviesraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorgelegd. De gemeenteraad neemt kennis van het huishoudelijk reglement.
OVERGANGSMAATREGEL
Artikel 18:
De duur van het mandaat van de cultuuradviesraad loopt voor de eerste mandaatperiode af op
31 december 2024. Binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad hierop
volgend dient de raad opnieuw te worden samengesteld. Zolang de raad niet is
hersamengesteld, blijft de uittredende cultuuradviesraad in functie.
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