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Gelet op het decreet betreffende het Cultuurpact van 28 januari 1974 waarbij de 
gemeentebesturen een beroep moeten doen op 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 artikel 53, 1° van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, 
laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting 2016; 

Gelet op artikel 304 par. 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het voorstel van de statuten van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid; 

Gelet op de samenstelling van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid; 

Overwegende dat deze samenstelling van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid 
nagenoeg alle kunst- en (socio)culturele verenigingen van de gemeente verzamelt en aldus 
representatief is; 
 
ERKENNING 

BESLUIT: conform het decreet van 6 juli 2012, erkent de gemeente de eerder opgerichte 
Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC), een gemeentelijke raad met adviserende 
bevoegdheid over alle culturele materies voor de hele gemeente, met als zetel Dorp 1 in 9830 
Sint-Martens-Latem, voor de periode 2019-2024, en keurt de voorgestelde statuten van de 
GRC goed.  
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STATUTEN 
GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID 

 
1. DOELSTELLINGEN GRC 

Artikel 1 

De doelstellingen van de GRC zijn: 

- adviseren op vraag van de gemeenteraad of van het college of op eigen initiatief, over 
volgende culturele materies, 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): 
- taal en letteren; 
- wetenschapsbeleid; 
- de schone kunsten; 
- het culturele patrimonium, met inbegrip van monumenten en landschappen, musea en 

andere wetenschappelijke en culturele instellingen; 
- bibliotheken*, mediatheken en soortgelijke diensten; 
- permanente vorming en culturele/educatieve animatie; 
- vrijetijdsbesteding en toerisme; 

- inspraak hebben in en opvolgen van het cultuurbeleid via de meerjarenplannen van de 
gemeente; 

- het aanspreekpunt zijn voor de verenigingen die bij de GRC zijn aangesloten; 

- het bevorderen en het organiseren van overleg en samenwerking tussen de verenigingen 
die bij de GRC zijn aangesloten;  

- het stimuleren van inspraak en het betrekken van de brede bevolking bij de uitbouw van 
het lokale cultuurbeleid; 

- het voorstellen en - binnen haar mogelijkheden - het organiseren van culturele initiatieven 
die complementair zijn aan de activiteiten van de aangesloten verenigingen; 

- het bevorderen van deelname van de ruimere bevolking, met aandacht voor groepen in 
achterstandssituaties, aan het culturele leven. 

*: wat de gemeentelijke bibliotheek betreft, draagt het Beheersorgaan Gemeentelijke 
Bibliotheek de volle verantwoordelijkheid voor haar adviesbevoegdheid over de werking van 
de bibliotheek. De GRC wenst actief de bibliotheek in een breed cultureel kader te betrekken. 
 
Artikel 2 

De adviesfunctie van de GRC wordt geregeld in de afsprakennota tussen het gemeentebestuur 
en de GRC. 
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2. AANSLUITING BIJ EN ONTSLAG/UITSLUITING UIT DE GRC 

Artikel 3 

§1 Elke kunst- of (socio)culturele vereniging, zowel private als publieke, die een 
(socio)culturele werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente ten behoeve van 
de inwoners kan lid worden van de GRC. 

§2 De vereniging die wilt toetreden tot de GRC, moet een schriftelijke aanvraag richten tot 
de Raad van Bestuur en aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- een zetel in de gemeente hebben; 

- aantonen dat er gedurende minstens één jaar (365 dagen) een actieve (socio)culturele 
werking ontplooid werd ten behoeve van de inwoners en op het grondgebied van de 
gemeente;  

- onder “werking” wordt verstaan “activiteiten organiseren die behoren tot de culturele 
materies vermeld onder Artikel 1”;  

- een vereniging mag lid zijn van de GRC zonder automatisch verband met de subsidies; 
de criteria voor subsidieverlening worden bepaald door het college van burgemeester 
en schepenen via het subsidiereglement van de gemeente; 

- aantonen dat ze een georganiseerde vereniging, instelling of organisatie zijn door het 
indienen van hun statuten of ledenlijst (naam en adres), de samenstelling van het 
bestuur en het aantal leden of de omvang van het bereikte doelpubliek; 

- de afgevaardigden (effectieve en vervangende) voor de Algemene Vergadering 
aanduiden, rekening houdend met Artikel 5.2 en 5.3. 

§3 Indien de Raad van Bestuur oordeelt dat de vereniging, organisatie of instelling 
beantwoordt aan de gestelde criteria wordt de aansluiting als lid van de GRC geagendeerd 
op de eerstvolgende Algemene Vergadering die over de aansluiting beslist. 

§4 Het ontslag/uitsluiting van een vereniging uit de GRC is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement.  
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3. STRUCTUUR GRC 

Artikel 4 

§1 De GRC bestaat uit 

- een Algemene Vergadering; 

- een Raad van Bestuur; 

- een Dagelijks Bestuur. 

§2 De GRC wordt elke 6 jaar opnieuw samengesteld. 
De mandaten vervallen ten laatste binnen de 6 maanden volgend op de installatie van 
een nieuwe gemeenteraad. 

 
3.1. Algemene Vergadering 

Samenstelling 

Artikel 5 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde 
leden (waarnemers). 

Stemgerechtigde leden 

Artikel 5.1 

De stemgerechtigde leden zijn:  

- één afgevaardigde per vereniging die aangesloten is bij de GRC;  

- individuele deskundigen op het gebied van cultuur. 

Artikel 5.2 

Conform artikel 304, paragraaf 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur, 

- kunnen gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen 
geen stemgerechtigd lid zijn van de Algemene Vergadering; 

- is ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering van 
hetzelfde geslacht. 

Artikel 5.3 

De effectieve afgevaardigde en de vaste plaatsvervanger moeten ook nog voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

- minimum achttien jaar oud zijn; 

- actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging waardoor ze worden aangeduid; 

- niet meer dan één vereniging vertegenwoordigen. 
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Artikel 5.4 

De individuele deskundigen moeten ook nog voldoen aan de volgende voorwaarden:  

- minimum achttien jaar oud zijn; 

- in de gemeente wonen of gewoond hebben; 

- niet al een vereniging vertegenwoordigen; 

- zijn/haar deskundigheid schriftelijk motiveren aan de Raad van Bestuur. 

Artikel 5.5 

Op voorstel van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de aanstelling van de 
stemgerechtigde leden goed. 

Artikel 5.6 

Plichten van het stemgerechtigde lid: 

- bereid zijn zich actief te engageren om de doelstellingen van de GRC te realiseren; 

- het bijwonen van de vergaderingen. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich 
uitdrukkelijk te verontschuldigen. De afgevaardigden kunnen zich laten 
vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger, met uitzondering voor de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur; 

- de vereniging waarvoor men afgevaardigd is, grondig informeren over de 
werkzaamheden van de GRC. Geregeld overleg plegen met de achterban in functie van 
het opsporen van behoeftes, ideeën en verwachtingen op het gebied van cultuurbeleid. 

Artikel 5.7  

Rechten van het stemgerechtigde lid: 

- spreekrecht op de vergaderingen; 

- stemrecht in de vergadering; 

- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking 
stelt aan de GRC. 

Artikel 5.8 

Het einde van het mandaat van een stemgerechtigd lid is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement. 
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Niet-stemgerechtigde leden (waarnemers) 

Artikel 5.9 

De niet-stemgerechtigde leden zijn: 

- niet-stemgerechtigde leden van elke vereniging die aangesloten is bij de GRC; 

- de schepen bevoegd voor cultuur; 

- de gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor cultuur; 

- één afgevaardigde per andere gemeentelijke adviesraad. 
 
Bevoegdheid 

Artikel 6 

Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren: 

- het wijzigen van de statuten voorafgaand aan de goedkeuring door de gemeenteraad; 

- het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement; 

- het aanvaarden en uitsluiten van leden van de Algemene Vergadering; 

- de aanstelling van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering; 

- de aanstelling van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur; 

- de aanstelling van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de GRC; 

- het verlenen van advies aan de Raad van Bestuur betreffende haar werking en haar 
financiële status. 

 
Werking 

Artikel 7 

De werking van de Algemene Vergadering is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
 
3.2. Raad van Bestuur 

Samenstelling 

Artikel 8 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden 
(waarnemers). 
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Stemgerechtigde leden 

Artikel 8.1 

De Algemene Vergadering kiest 

- uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat gesteld hebben voor de Raad van 
Bestuur minimum 5 en maximum 15 stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur; 

- uit de verkozen bestuursleden de voorzitter en de ondervoorzitter, op basis van de 
ingediende kandidaturen voor deze functies. 

Artikel 8.2 

Conform artikel 304, paragraaf 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur is ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van 
hetzelfde geslacht. 

Niet-stemgerechtigde leden (waarnemers) 

Artikel 8.3 

De niet-stemgerechtigde leden zijn: 

- de schepen bevoegd voor cultuur; 

- de gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor cultuur. 

Artikel 8.4 

Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een 
specifiek onderwerp. 

 
Bevoegdheid 

Artikel 9 

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering toegewezen zijn, 
behoren tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur. 
 
Werking 

Artikel 10 

De werking van de Raad van Bestuur is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
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3.3. Dagelijks Bestuur 

Samenstelling 

Artikel 11 

§1 De Raad van Bestuur kiest uit haar leden een Dagelijks Bestuur van minimum 5 en 
maximum 7 leden, waaronder minstens de voorzitter en de ondervoorzitter. 

§2 Conform artikel 304, paragraaf 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur is ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden van het Dagelijks Bestuur van 
hetzelfde geslacht.  

Artikel 12 

Andere bestuursleden of externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de 
adviesverlening over een specifiek onderwerp. 
 
Bevoegdheid 

Artikel 13 

§1 De Raad van Bestuur is ten allen tijde bereid haar bevoegdheden te delegeren aan het 
Dagelijks Bestuur, bv. voor dringende adviezen. 

§2 De Raad van Bestuur wordt over de beslissing van deze gedelegeerde bevoegdheden 
geïnformeerd. 

Artikel 14 

Specifieke bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn: 

- het geven van dringend advies aan de gemeenteraad of het college; 

- het bepalen van de houding van de GRC ten overstaan van dringende en actuele 
problemen. 

 
Werking 

Artikel 15 

De werking van het Dagelijks Bestuur is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  
 


