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STATUTEN 
 

Gelet op de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 
waarbij de gemeentelijke overheid een beroep moet doen op passende 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 (B.S.29.09.01) houdende het stimuleren van een 
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; 
 
wordt, met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en 
de evaluatie van het cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en de uitvoering van een 
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, de GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD EVERGEM, 
verder Cultuurraad genoemd, als gemeentelijk adviesorgaan inzake culturele aangelegenheden 
opgericht op basis van de hiernavolgende bepalingen. 
 
Artikel 1 
 
De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen, verder het College, zullen 
de Cultuurraad betrekken bij de voorbereiding, de evaluatie en de uitvoering van het 
gemeentelijk cultuurbeleid. 
De Cultuurraad wordt dan ook, voor de definitieve besluitvorming in deze bestuursorganen, 
tijdig om advies gevraagd inzake alle culturele aangelegenheden voor de hele gemeente zoals 
bedoeld in artikel 4 , 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming  der  instellingen,  met  uitzondering  van  7°  (jeugdbeleid)  en 9°  (lichamelijke 
opvoeding, sport en openluchtleven). 
Deze materies zijn : 
1°   . bescherming en de luister van de taal, 
2°   . aanmoediging van de vorming van navorsers, 
3°   . schone kunsten, 
4°   . cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijk - culturele instellingen, 
5°   . bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten, 
6°   . radio-omroep en televisie, het uitzenden van mededelingen van de Federale Regering en  
        van de handelspubliciteit uitgezonderd, 
8°   . permanente opvoeding en culturele animatie, 
10° . vrijetijdsbesteding en toerisme. 



 
Artikel 2 
 
Conform de artikelen 8 en 9 van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en van het 
cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 en zoals nader bedoeld in het Decreet van 13 juli 2001 
wordt de Cultuurraad bij het medebeheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur 
betrokken. 
De Cultuurraad wordt aldus door de Gemeenteraad en door het College ook om advies 
gevraagd inzake planning, bouw en verbouw van culturele infrastructuur in de gemeente. 
Tussen een vertegenwoordiging van het bestuursorgaan van de Cultuurraad en van de 
beheersorganen van zowel het Cultuurcentrum Evergem als van de Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek wordt daarenboven een nota opgesteld met vermelding van de andere materies –
eigen aan deze instellingen – waarover de Cultuurraad om advies zal gevraagd worden.Bij het 
begin van elk werkjaar kan deze nota herzien worden. 
Aan het Bestuur van de Cultuurraad worden tevens de agenda en het verslag van elke 
bijeenkomst van voornoemde beheersorganen overgemaakt. 
 
Artikel 3 
 
De Cultuurraad kan bovendien op eigen initiatief advies uitbrengen of een ingenomen 
standpunt bekendmaken. 
 
Artikel 4 
 
Naast de adviesbevoegdheid en het adviesrecht worden de Cultuurraad de volgende 
opdrachten toegekend : 
1. het verzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en over de  
    culturele behoeften zowel in als buiten de gemeente; 
2. het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de   
    diverse actoren in het culturele veld; 
3. het stimuleren van de inspraak van de inwoners van de gemeente bij de opbouw van het  
    gemeentelijk cultuurbeleid; 
4. het bevorderen van de deelname van de brede bevolking aan het cultureel leven; 
5. het mogelijk maken of het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de  
    culturele sector. 
 
Artikel 5 
 
Aan de Cultuurraad worden, teneinde zijn adviesfunctie ten volle mogelijk te maken, de 
volgende documenten door het College tijdig overgemaakt : 
a) de agenda van elke gemeenteraadszitting, 
b) de uittreksels uit de notulen van elke gemeenteraadsvergadering en van elke zitting van het 
College die culturele aangelegenheden, zoals onder artikel 1 hiervoor bedoeld, betreffen. 
 
Daarenboven kan de Cultuurraad steeds informatie bij het College inwinnen. De gevraagde 
informatie wordt binnen de dertig dagen verstrekt tenzij er wettelijke bezwaren zijn die dan 
ook binnen deze termijn aan de Cultuurraad gemeld worden. 
 
 
 



 
Artikel 6 
 
Elke adviesvraag aan de Cultuurraad wordt schriftelijk gesteld met 
- toevoeging van het volledige dossier dat in behandeling is of voor verdere behandeling   
   voorgelegd wordt, 
- een opgave van de wettelijke randvoorwaarden en van de eventuele financiële basisgegevens  
  waarmee de cultuurraad dient rekening te houden, 
- melding van de datum van indiening van het advies , overwegende  hetgeen verder in het  
  onderhavig artikel gesteld wordt. 
 
De Cultuurraad heeft bovendien het recht inzage te nemen in alle documenten die op de 
adviesvraag betrekking hebben tenzij er wettelijke bezwaren zijn. 
Om zijn adviezen naar behoren uit te brengen beschikt de Cultuurraad steeds – tenzij bij wet 
of bij decreet anders bepaald - over minimaal een termijn van dertig dagen vanaf de datum 
van ontvangst van de adviesvraag. Slechts omwille van de hoogdringendheid kan deze termijn 
door de adviesvrager gemotiveerd ingekort worden. 
Indien het dossier ook voor de Gemeenteraad komt, dan eindigt de voormelde termijn tijdens 
de week voor de zitting van het College dat de agenda van de gemeenteraadsvergadering, die 
het dossier zal behandelen, definitief opstelt. 
 
Artikel 7 
 
De Cultuurraad deelt zijn adviezen steeds schriftelijk mede aan de adviesvrager. 
Daarbij wordt melding gemaakt van  
-  de wijze waarop het advies tot stand kwam en wie geconsulteerd werd, 
-  de motivering als grondslag voor het advies, 
-  afwijkende meningen of minderheidsstandpunten, op verzoek van leden van de Algemene   
    Vergadering van de Cultuurraad tijdens de bijeenkomst van dit adviesorgaan bij het advies  
    gevoegd. 
Het uitgebrachte advies is een verplichte bijlage van het desbetreffende dossier, ongeacht de 
instantie die dit dossier behandelt. 
 
Artikel 8 
 
Binnen een termijn van zestig dagen vanaf de ontvangstdatum van het advies, deelt de 
adviesvrager schriftelijk het verloop van het advies aan de Cultuurraad mede, wat onder meer 
de motivering inhoudt waarom een advies niet of slechts gedeeltelijk overgenomen is. 
Indien de behandeling van het dossier langere tijd vergt, deelt de aanvrager de redenen 
daartoe schriftelijk mede met vermelding van het aantal dagen waarmee de voornoemde 
termijn verlengd wordt. 
 
Artikel 9 
 
Het College ondersteunt de Cultuurraad door 
a) jaarlijks een werkingstoelage in de begroting op te nemen, 
b) een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het verlenen van administratieve en     
    logistieke hulp voor de taken die met de adviesfunctie van de Cultuurraad verband houden. 
 
 



 
 
Artikel 10 
 
Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en 
“Lichamelijke Ongevallen” sluit het College de nodige verzekeringspolissen voor de leden 
van het Bestuur van de Cultuurraad af, geldig voor zover deze bestuursleden hun functie 
binnen de Cultuurraad uitoefenen. 
 
Artikel 11 
 
Een huishoudelijk reglement inzake de samenstelling en de werking van de Cultuurraad wordt 
ter bekrachtiging aan de Gemeenteraad voorgelegd. 
Dit reglement omvat minimaal de regelgeving betreffende  
-  het als lid van de Cultuurraad erkend worden en blijven, 
-  het lidmaatschap en de werking van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad, van het  
   Bestuur en van de Secties. 
 
 
Artikel 12 
 
Deze statuten en eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de 
Gemeenteraad. 


