
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16/07/1973; 
 
Gelet op het decreet van 13/07/2001, over het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; 
 
Gelet op het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid van 6/07/2012; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op de Algemene Vergadering van de cultuurraad dd 27/03/2013 waarbij een overzicht van kandidaat-leden 
werd opgesteld (zie geviseerde bijlage); 
 
 

Besluit: 
Erkenning 
 
Art. 1.- Het decreet van 6/07/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid bepaalt dat de verplichte organisatie van 
inspraak en participatie bij de voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid een bevoegdheid is van de 
Gemeentebesturen.  
Hiertoe wordt de Oudenaardse stedelijke cultuurraad erkend als adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering 
van het decreet, volgens de nadere voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit. 
 
 
Doelstellingen 
 
Art. 2.- De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zullen de culturele raad betrekken bij 
de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van  het lokaal cultuurbeleid: 
 

1. De culturele raad zal om advies gevraagd worden over de volgende culturele materies: 
a. taal en letteren 
b. wetenschapsbeleid 
c. kunstenbeleid 
d. cultuurbewaring en cultuurspreiding 
e. bibliotheekbeleid 
f. lokale media 
g. vormings- en educatiebeleid 
h. vrijetijdsbeleid en toerisme 

 
2. Daarnaast heeft de culturele raad de mogelijkheid om op eigen initiatief een advies uit te brengen aan 
de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
3. Over de gemeentebegroting moet geen advies gevraagd worden. 

 
Art. 3.- De culturele raad heeft eveneens als opdracht om het plaatselijke culturele werk te stimuleren, door het 
tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de culturele verenigingen en 
anderzijds belangstellende inwoners. Ook het mogelijk maken of het zelf nemen van initiatieven in de culturele 
sector die zijn afgestemd op de behoeften van de stad behoort tot zijn opdracht. 
 
 
Informatie-uitwisseling en overleg 
 
Art. 4.- Om de adviesfunctie van de erkende raad mogelijk te maken zal het stadsbestuur aan de culturele raad de 
agenda van de gemeenteraad bezorgen. 
 
Art. 5.- De Schepen voor Cultuur zal op vraag van de culturele raad, mededeling geven van de agendapunten van 
de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen, die te maken hebben met de beleidsmateries 
waarover de raad adviesbevoegdheid heeft. 
 



Art. 6.- Wanneer het stadsbestuur de culturele raad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige 
informatie voegen. 
 
Art. 7.- Wanneer de adviesraad 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 wettelijk bezwaren zijn. 
 
 
Advies vragen 
 
Art. 8.- Het stadsbestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met: 

a. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 
b. opgave van wettelijke en financiële randvoorwaarden, waarmee de adviesgever moet rekening  houden; 
c. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur. 

 
Het stadsbestuur zal de cultuurraad minimaal een termijn van zes weken geven, te rekenen vanaf de datum 
van aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van 
hoogdringendheid, kan het stadsbestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen 
cultuurraad en bestuur kan de termijn ook verlengd worden. 
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten. Bij het 
verstrijken van de overeengekomen termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn. 
 
 
Advies uitbrengen 
 
Art. 9.- De culturele raad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur en in 
de adviezen melding maken van: 

a. de wijze waarop het advies tot stand kwam, met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 
geconsulteerd werden; 

b. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 
c. duidelijke weergave van het standpunt van de culturele raad, met vermelding van afwijkende meningen 

of minderheidspunten. 
 
 
Beantwoording van adviezen 
 
Art. 10.- Het stadsbestuur zal binnen een termijn van zes weken, te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het 
stadsbestuur toekwam, een schriftelijk antwoord bezorgen aan de culturele raad. Het stadsbestuur zal bij het 
nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren. 
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het stadsbestuur binnen de zes weken een 
antwoord bezorgen, met de melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van 
de datum, waarop een definitief antwoord aan de culturele raad zal bezorgd worden. 
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten. 
 
 
Ondersteuning 
 
Art. 11- Het stadsbestuur zal de culturele raad ondersteunen door: 

a. op de begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op 
de aanwending van dit budget zal gebeuren door een jaarlijks bij het College van Burgemeester en 
Schepenen in te dienen rekening; 

b. administratieve en logistieke ondersteuning door de stedelijke diensten te verzorgen, alsook door een 
ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen van de culturele raad. 

 
 
Samenstelling 
 
Art. 12.- De cultuurraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers. 
Stemgerechtigde leden zijn: 



a. één afgevaardigde van alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die 
werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad 

b. één afgevaardigde van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken 
met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad. 

c. deskundigen inzake cultuur. 
Politieke mandatarissen kunnen geen stemgerechtigde leden zijn.  
Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item. 
 
Art. 13.- Bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt via verschillende informatiekanalen een oproep 
gelanceerd in de stad, opdat geïnteresseerde verenigingen, deskundigen en/of individuele burgers zich kandidaat 
zouden stellen voor lidmaatschap van de stedelijke culturele raad. 
 
Art. 14.- Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de private en publieke culturele verenigingen, 
organisaties en instellingen gedurende minstens één jaar een actieve werking ontplooien op het grondgebied van 
de stad met betrekking tot één of meerdere van de culturele materies opgesomd in artikel 2.1 van dit besluit. 
Organisaties die lid wensen te worden, dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan het stadsbestuur. Indien 
ze aan de gestelde normen voor erkenning beantwoorden, hebben ze het recht om toe te treden. 
 
De afgevaardigden van de culturele organisaties worden in volle vrijheid door de betrokken vereniging, dienst, 
of instelling aangeduid en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a. minimum achttien jaar oud zijn; 
b. actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie, waarvoor ze worden aangeduid; 
c. zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren; 
d. niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen; 
e. de enige vertegenwoordiger zijn van hun organisatie 

 
Art. 15.- Er komt een einde aan het mandaat van de afgevaardigden door: 

a. het ontslag uit de cultuurraad of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling; 
b. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie; 
c. overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
d. de intrekking door het gemeentebestuur van de erkenning van de afvaardigende organisatie omdat deze 

niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria; 
e. wanneer de betrokken afgevaardigde /plaatsvervanger niet meer voldoet aan de gestelde criteria. 

 
 
Structuur - werking 
 
Art. 16.- Het decreet lokaal cultuurbeleid dd 6/07/2012 (art. 58) stelt dat de Gemeentebesturen de nadere 
voorwaarden van de werking van de adviesorganen voor cultuur bepalen. Het  huishoudelijk reglement over de 
structuur en de werking zal daarom ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd worden.  
 
 
Bekendmaking hogere overheid 
 
Art. 17.- Dit besluit wordt onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld aan de diensten van de Vlaamse Regering.     


