Verslag van de installatievergadering van de gemeentelijke raad voor
cultuurbeleid –
dinsdag 18 juni 2019
1)

Verwelkoming van de aanwezige leden en korte toelichting over toedracht
gemeentelijke raad voor cultuurbeleid
De gemeente is verplicht om minstens één adviesorgaan voor culturele aangelegenheden
op te richten. Bij de organisatie van deze raden is het belangrijk (volgens de minister) om
een bredere participatie voor ogen te houden, weliswaar binnen de wettelijke krijtlijnen.
Dat juridisch kader ligt vast in de Cultuurpactwetgeving (16 juli 1973), in het Decreet
Lokaal Cultuurbeleid (2012) en in het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur (2017). Tussen de
verschillende regels bestaat ook een duidelijke hiërarchie: het Cultuurpact primeert, het
Decreet Lokaal Cultuurbeleid is daaruit afgeleid. De bepalingen inzake adviesraden uit
het Decreet Lokaal Bestuur zijn daaraan ondergeschikt.
Na lang beraadslagen met college van burgemeester en schepenen en de respectievelijke
ambtenaren bevoegd voor de verschillende adviesraden, werd beslist om de cultuurraad te
behouden maar een samengevoegde raad te maken van cultuur, gebruikers van het
gemeenschapscentrum en het vroegere beheersorgaan van de openbare bibliotheek.
Daar waar vroeger de cultuurraad samengesteld was uit afgevaardigden van de socioculturele verenigingen, afgevaardigden van de politieke fracties en een paar gecoöpteerde
leden zal de cultuurraad ‘nieuwe stijl’ als volgt samengesteld zijn:
 Leden vertegenwoordigen een Hoegaardse vereniging of zijn woonachtig in de
gemeente (deskundigen en geïnteresseerden).
 Ten hoogste 2/3 van de leden van de raden en de overlegstructuren is van het zelfde
geslacht.
 Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van een adviesraad.
 Het lidmaatschap van een adviesraad kan niet als voorwaarde gesteld worden voor
subsidiëring of andere voordelen en ondersteuning van de gemeente.
 Leden van de adviesraden mogen in maximum 2 adviesraden zetelen.
De aanwezige leden stellen zich voor.
Samenstelling zie bijlage
2) GDPR wetgeving
In het kader van de verstrengde GDPR wetgeving wordt gevraagd om een
toestemmingsformulier in te vullen voor gebruik van gegevens.
Aangezien een aantal leden hebben aangegeven hun emailadres niet te willen
delen met andere leden, zal alle correspondentie via BCC gebeuren. Onderling
kunnen leden, indien gewenst, hun contactgegevens delen.
3) Verkiezing voorzitter / ondervoorzitter
Er is één kandidaat voor de functie van voorzitter: Peter Laermans
De stemming is geheim en in individuele rondes.
Er zijn 15 stemgerechtigden aanwezig. Er zijn 15 stembriefjes na stemming.
Uitslag stemming
1 niet akkoord
1 ongeldig
13 akkoord

Peter Laermans wordt bij meerderheid van stemmen verkozen tot voorzitter van de
gemeentelijke cultuurraad.
Er is één kandidaat voor de functie van ondervoorzitter: Jean-Pierre Dendooven
De stemming is geheim en in individuele rondes.
Er zijn 15 stemgerechtigden aanwezig. Er zijn 15 stembriefjes na stemming.
Uitslag stemming
3 niet akkoord
12 akkoord
Jean-Pierre Dendooven wordt bij meerderheid van stemmen verkozen tot ondervoorzitter
van de gemeentelijke cultuurraad.
4) De nieuwe cultuurraad is geïnstalleerd, wat nu?
De voorzitter stelt voor het huishoudelijk reglement (zie bijlage) aan te passen. Er kan
een werkgroep opgericht worden om het voorbereidend werk te doen. Het is niet de
bedoeling de grote lijnen te wijzigen, gezien de uniformiteit met de andere raden zeker
moet behouden blijven.
De afsprakennota (zie bijlage) is een uniforme afsprakennota opgemaakt door het
gemeentebestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad. Wijzigingen aanbrengen aan
deze afsprakennota zijn niet de bevoegdheid van de individuele adviesraad.
Het subsidiereglement (zie bijlage) is goedgekeurd door de gemeenteraad van 21/4/2015.
Hierin worden nog punten gegeven voor de aanwezigheid op vergaderingen van de
cultuurraad. Dit mag geen criterium zijn en zal dus moeten gewijzigd worden. Dit was
echter geen doorslaggevend element in de uiteindelijke puntentelling.
De algemeen vergadering van de cultuurraad (’s avonds) vergadert 2 à 3 per jaar.
Bepaalde thema’s kunnen in werkgroepen besproken worden. Belangrijk is dat bij
eventuele aanpassing van het subsidiereglement de ambtenaar een betrokken partij is.
5) Opmaak meerjarenplanning / BBC
Maandag 25 maart 2019 vond een inspraakvergadering burgerparticipatie plaats.
Hiervan werd een verslag opgemaakt, dat kan mee gebruikt worden als basis voor de
opmaak van de nieuwe meerjarenplanning.
Adviesraden / afgevaardigden van verenigingen kunnen ten alle tijden een
(uitgebreid)advies / voorstellen / suggesties formuleren inzake deze meerjarenplanning.
Input van verenigingen aan ambtenaar voor 15 augustus 2019, schriftelijk via mail. Het
overleg ambtenaar > < college van burgemeester en schepenen is gepland in de loop van
de maand september.
Zoals aangekondigd in het infoblaadje van begin juni worden de algemene doelstellingen
en concrete actieplannen voorgelegd aan de burgers op dinsdag 1 oktober 2019.

