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Advies Cultuurraad – 26/03/2020 

Betreft: ondersteuning IPA 

Context 

Op 16/01/2020 ontvingen de GRC-voorzitter en Sophie Desmet (cultuurfunctionaris) via de Heer Chris 
Declercq (GRC-bestuurslid) een aanvraag van IPA Leiestreek om lid te worden van de Cultuurraad. Het 
ingevuld ‘Aanvraagformulier tot erkenning als lid van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad’ 
evenals het jaarverslag van IPA Leiestreek waren toegevoegd aan de aanvraag. 

IPA Leiestreek maakt deel uit van de ‘International Police Association’ (IPA). 

Door een zeer recente wijziging in het bestuur van IPA Leiestreek is Chris momenteel de  
plaatselijke verantwoordelijke van de vereniging, waardoor de zetel van IPA Leiestreek op het adres 
van Chris staat en dus in Sint-Martens-Latem gevestigd is. 

Het was de bedoeling de vraag voor te leggen in de GRC-bestuursvergadering van 25/03/2020, maar 
deze vergadering werd geannuleerd ten gevolge van de corona-maatregelen. De aanvraag werd 
daarom op 15/03/2020 naar alle bestuursleden ge-e-mailed, waarop Chris nog bijkomende toelichting 
heeft gegeven. 

In het verdere verloop van de behandeling van de aanvraag, is Chris niet meer betrokken geweest, ook 
niet bij de opmaak van het advies. 

Het was voor de overige 13 bestuursleden een moeilijke vraag. Maar met 12/13 gelijkaardige reacties 
(één bestuurslid heeft niet gereageerd), heeft de Raad van Bestuur beslist de aanvraag niet positief te 
beantwoorden, om de volgende redenen: 

• als organisatie ontplooit IPA - naast andere activiteiten, zoals sportactiviteiten - weliswaar 
(socio)culturele activiteiten, maar het is geen (socio)culturele vereniging zoals de Cultuurraad dat 
overeenkomstig haar doelstellingen in haar statuten wilt invullen, wel eerder een (ex-) 
medewerkersvereniging met een maatschappelijk doel. De Cultuurraad wenst geen precedent te 
scheppen voor analoge organisaties; 

• niettegenstaande de activiteiten open staan voor iedereen, staat het lidmaatschap niet open voor 
alle inwoners van onze gemeente: enkel mensen die een politionele bevoegdheid hebben of hebben 
gehad kunnen lid worden. 

Advies 

Gezien IPA Leiestreek haar zetel in Sint-Martens-Latem heeft, een vereniging is die een 
maatschappelijk doel nastreeft en haar activiteiten openstelt voor alle inwoners van onze gemeente, 
adviseert de Cultuurraad het gemeentebestuur om de vereniging te ondersteunen en minstens de 
gemeentelijke infrastructuur gratis ter beschikking te stellen. 

In dat verband zou de Cultuurraad willen aandringen op de revisie van het ‘Reglement m.b.t. het gebruik 
van gemeentelijke infrastructuur door derden’, zoals voorzien in het meerjarenplan, waarbij de regels 
éénduidig worden geformuleerd. 

Communicatie naar Chris Declercq 

Chris werd op 26/03/2020 door de GRC-voorzitter telefonisch ingelicht over de beslissing m.b.t. het 
lidmaatschap en het gerelateerd advies. Hij kan zich vinden in de beslissing en steunt het advies. 

 

 

Martine Vanhoucke 

voor de Raad van Bestuur van de GRC 

 


