Organiek reglement cultuurraad
Artikel 1
De cultuurraad is erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 13 juli 2001
en latere wijzigingen.
Artikel 2
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de cultuurraad betrekken bij
de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.
Dit houdt in dat het gemeentebestuur voor de definitieve besluitvorming in deze materies de
cultuurraad om advies zullen vragen over alle culturele aangelegenheden.
Daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle cultuurbeleidsdossiers advies
uit te brengen aan het gemeentebestuur.
Artikel 3
De cultuurraad kan bovendien initiatieven nemen met betrekking tot:
1. het verzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en over de culturele
behoeften;
2. het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de
betrokken culturele verenigingen, organisaties en instellingen;
3. het bevorderen van de deelname van de ruime bevolking aan het cultureel werk;
4. het mogelijk maken of het zelf nemen van culturele initiatieven.
Artikel 4
Om de adviesfunctie van de cultuurraad mogelijk te maken, zal het gemeentebestuur aan de
adviesraad de agenda en het verslag van de gemeenteraad ter beschikking stellen.
Het college van burgemeester en schepenen zal aan de voorzitter van de cultuurraad een afschrift van
de collegebeslissingen bezorgen waarover de cultuurraad adviesbevoegdheid heeft.
Artikel 5
Wanneer het gemeentebestuur aan de cultuurraad advies vraagt, zal het bij de adviesaanvraag alle
nodige informatie voegen.
Tevens hebben de leden van de cultuurraad het recht tot inzage in alle documenten en dossiers met
betrekking tot de adviesaanvraag, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend
worden via het diensthoofd cultuur.
Wanneer de cultuurraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie
opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking
stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie zullen binnen de
vier weken beantwoord worden.
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Artikel 6
Het gemeentebestuur zal de vragen om advies aan de cultuurraad steeds schriftelijk stellen, met:
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
2. de opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de cultuurraad moet
rekening houden;
3. de opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de cultuurraad voor het uitbrengen van zijn advies ten minste een termijn
van zes weken geven te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesaanvraag. Slechts om
buitengewone redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn
gemotiveerd inkorten.
Artikel 7
De cultuurraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur
en in de adviezen melding maken van:
1. de wijze waarop het advies tot stand is gekomen met een duidelijke opgave van welke
betrokkenen op welke manier werden geraadpleegd;
2. 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 dossier dat wordt voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de hogere overheid.
Artikel 8
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van het advies van de cultuurraad een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het advies
bezorgen aan de cultuurraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier een langere tijd vergt, zal het gemeentebestuur binnen
de zes weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet
volgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord zal bezorgd worden.
Het gemeentebestuur moet bij het nemen van haar beslissingen eventuele afwijkingen op de
uitgebrachte adviezen van de cultuurraad uitdrukkelijk motiveren.
Artikel 9
Het gemeentebestuur zal de cultuurraad ondersteunen door:
1. 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 het college van
burgemeester en schepenen.
2. te voorzien in administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten,
alsook door een ambtenaar ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de cultuurraad.
De concrete uitwerking hiervan gebeurt door het college van burgemeester en schepenen in overleg
met de cultuurraad.
Het diensthoofd cultuur wordt uitgenodigd de vergaderingen van de cultuurraad bij te wonen.
Artikel 10
De cultuurraad ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s ‘Burgerlijke
Aansprakelijkheid’ en ‘Lichamelijke Ongevallen’, zal het gemeentebestuur de nodige
verzekeringspolissen afsluiten voor de leden van de cultuurraad.
Artikel 11
De cultuurraad zal een huishoudelijk reglement met betrekking tot zijn samenstelling en werking ter
kennisname bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.
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Dit huishoudelijk reglement regelt ten minste de volgende aangelegenheden:
1. de samenstelling van de cultuurraad, met inbegrip van de aanduiding van de stemgerechtigde
leden en waarnemers;
2. de wijze waarop de leden van het college van burgemeester en schepenen met raadgevende
stem bij de werkzaamheden van de adviesraad kunnen betrokken worden;
3. het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden en de waarnemers van de
cultuurraad;
4. de openbaarheid van de vergaderingen en van de documenten van de cultuurraad;
5. de samenstelling van het dagelijks bestuur en de eventuele onderafdelingen van de
cultuurraad;
6. de organisatie en de interne werking van de cultuurraad.
Artikel 12
Het organiek reglement van 29 januari 2008 voor de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid van Berlare
wordt opgeheven.

* * *
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