ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019)

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort Cultuurraad, is:
het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad adviseren over het
cultuurbeleid, op vraag van of op eigen initiatief door middel van overleg en
samenwerking.
Om deze doelstelling te realiseren kan de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ook
activiteiten opzetten.

Art.2: Samenstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
§1.Samenstelling
De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid is samengesteld uit een cultuurplatform, een
kerngroep met een dagelijks bestuur en werkgroepen.

-
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§2.Cultuurplatform:
Het cultuurplatform is een bijeenkomst met als doel ontmoeten, verbindend werken,
netwerken en samenwerken.

-

De volgende personen kunnen aansluiten op dit cultuurplatform:
• vertegenwoordigers van alle culturele verenigingen, met inbegrip van private en
publieke culturele organisaties, actief en met maatschappelijke zetel in
Roeselare (categorie A)
• inwoners met interesse voor cultuur, gedomicilieerd in Roeselare (categorie B)

-

Stemming
o Voorwaarden tot stemming:
▪ Alle stemgerechtigde leden van het Cultuurplatform kunnen een verzoek
richten tot de Kerngroep met een voorstel agendapunt ter stemming
o Procedure tot stemming
• Elke culturele vereniging (categorie A) heeft 1 stem, uitgezonderd de
publieke culturele organisaties, die een raadgevende stem hebben
• Elke inwoner met interesse voor cultuur (categorie B) heeft 1 stem
• Wie deelneemt aan een stemming kan nooit meer dan één organisatie
vertegenwoordigen en/of meer dan in één hoedanigheid stemmen.
• Verhouding: volgende sleutel en gewicht is van toepassing bij stemming
o Categorie A: 2/3
o Categorie B: 1/3
• Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid
• Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van
Burgemeester en Schepenen woont het cultuurplatform bij, net als een door
de stad aangestelde ambtenaar, beiden zonder stemrecht.
• Stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen en dienen
Roeselare als hoofdverblijfplaats te hebben.

-

Frequentie
Minstens twee maal per jaar organiseert de kerngroep in samenspraak met het
stadsbestuur een cultuurplatform.

§3 De Kerngroep
De kerngroep is samengesteld uit 15 stemgerechtigde leden, aangeduid en verkozen door
het Cultuurplatform. Deze leden worden als volgt verkozen:
-

Keuze maken naar samenstelling:
o vertegenwoordigers van alle culturele verenigingen, met inbegrip van private en
publieke culturele organisaties, actief in Roeselare (categorie A)
o inwoners met interesse voor cultuur , gedomicilieerd in Roeselare (categorie B)
o De samenstelling is 2/3de categorie A t.o.v. categorie B

-

De Kerngroep duidt onder haar leden een voorzitter en secretaris aan.
De Kerngroep duidt onder haar leden een dagelijks bestuur aan, zoals benoemd in art.
2§4
De Kerngroep kan bevoegdheden delegeren naar het dagelijks bestuur, de beslissing
over deze delegatie wordt genomen door de Kerngroep
De stemgerechtigde leden worden verkozen voor een termijn van 6 jaar. Indien een
stemgerechtigd lid zijn mandaat wenst te beëindigen, dan kan een vervanger aangeduid
worden
Ontslagnemende, stemgerechtigde leden kunnen vervangen worden door een niet
verkozen kandidaat lid voor de Kerngroep. Dit initieel niet verkozen lid wordt
aangesproken op basis van het aantal behaalde stemmen, waarbij de rangschikking van
het meest behaalde aantal stemmen gevolgd wordt
Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en
Schepenen woont de kerngroep bij, net als een door de stad aangestelde ambtenaar,
beiden zonder stemrecht.
De Kerngroep kan deskundigen cultuur uitnodigen met raadgevende stem in functie
van de agendapunten.
Voor de samenstelling van de Kerngroep gelden de volgende voorschriften voor de
stemgerechtigde leden:
o Ze mogen geen politiek mandaat uitoefenen en dienen Roeselare als
hoofdverblijfplaats te hebben

-

-

-

-

§4 Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden: de voorzitter en secretaris van de Kerngroep,
twee ondervoorzitters en een penningmeester.
§5 De Werkgroepen
Er kunnen werkgroepen opgericht worden, met als doel het versterken van de
beleidsinspraak. Deze werkgroepen zijn, uitgezonderd de werkgroep erfgoed,
projectmatig van aard met een duidelijk doel en opdracht. Werkgroepen worden
opgericht en ontbonden door de Kerngroep. Elke werkgroep wordt aangestuurd door
minimaal 2 leden van de Kerngroep.
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Art.3: Bevoegdheden:
§3.1 Cultuurplatform
Duidt de leden van de Kerngroep aan.
Duidt de vertegenwoordigers namens de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid in de
Algemene Vergadering van de Spil aan.
Neemt kennis van de initiatieven op cultureel vlak in Roeselare en bevordert de
netwerking tussen wie zich engageert voor cultuur in Roeselare.
Neemt kennis van de adviezen verstrekt door de Kerngroep
Doet aanbevelingen voor de ontwikkeling van culturele aangelegenheden in de stad
§3.2. De Kerngroep
De kerngroep adviseert het stadsbestuur inzake cultuur. Dit kan op vraag van het
stadsbestuur en/ of op eigen initiatief van de Kerngroep zelf.
Is de verkozen vertegenwoordiging van culturele actoren en geëngageerde culturele
netwerkers in onze stad. Zij zetten zich actief in voor het culturele leven in onze stad
Geeft advies via de vaste werkgroep Erfgoed cf. de wettelijke regelingen inzake
straatnamen
Geeft advies inzake alle stedelijke regelgeving cultuur in het kader van de wettelijke
bepalingen
Is bevoegd voor het agenderen van punten ter stemming tijdens de bijeenkomsten
van het Cultuurplatform
-

-

-

Van de leden van de Kerngroep wordt verwacht dat:
o zij regelmatig de vergaderingen bijwonen
o bij afwezigheid een verontschuldiging sturen naar de secretaris en voorzitter
o indien zij een culturele vereniging vertegenwoordigen, hun vereniging informeren
over de werkzaamheden van de cultuurraad en ook geregeld overleg plegen met
deze achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideeën en
verwachtingen inzake cultuurbeleid
Er komt een einde aan het mandaat van het lid van de Kerngroep door:
o Ontslagname door het lid of ontslag uit de afvaardigende organisatie, indien van
toepassing
o De intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie
o Een beslissing genomen binnen de Kerngroep zelf, op basis van
afwezigheidscriteria, verder te bepalen in het huishoudelijke reglement
Schikt zich naar de bepalingen, opgelegd door de Gemeenteraad betreffende de
organisatie van de adviesraden

§3.3. Het dagelijks bestuur
- De Kerngroep kan bevoegdheden delegeren naar het dagelijks bestuur, de beslissing
over deze delegatie wordt genomen door de Kerngroep.

§3.4 Werkgroepen
§3.4.1 De werkgroep erfgoed
De werkgroep Erfgoed behandelt de adviesvragen van de stad inzake straatnamen en
brengt dit advies ter kennis aan de Kerngroep
De Kerngroep formuleert het wettelijk verplicht advies voorzien bij het toekennen van
straatnamen voor de Gemeenteraad.
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§3.4.2 De ad hoc werkgroepen
De werkgroepen adviseren de Kerngroep.

§3.4.3 Samenstelling
De samenstelling van deze werkgroepen gebeurt bij publieke oproep, en onder regie van
minimaal 2 verkozen leden van de Kerngroep.
De werkgroep regelt zijn werking en duidt mogelijks een voorzitter aan, die geen lid
hoeft te zijn van de Kerngroep. De voorzitter van de werkgroep brengt rechtstreeks
verslag uit brengen aan de Kerngroep en heeft adviesrecht in de Kerngroep.
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Art.4: Organisatie van de verkiezingen van de Kerngroep
§1.Het Cultuurplatform duidt de vertegenwoordigers van de Kerngroep aan.
§2 Kandidaatstelling als lid voor de Kerngroep gebeurt als volgt:
De kandidaat duidt aan binnen welke categorie hij kandideert, zoals bepaald in artikel
2.
Wie zich kandidaat stelt kan nooit meer dan één categorie vertegenwoordigen en/of
meer dan in één hoedanigheid zich kandidaat stellen.
De kandidaatstelling dient te gebeuren via het aangaan van een
engagementsverklaring, ter beschikking gesteld via de stedelijke
communicatiekanalen
De oproepperiode, termijn en deadline tot kandidaatstelling wordt bepaald door de
Kerngroep.
§3 Stemgerechtigde leden voor de verkiezingen
Modaliteiten tot stemmen zijn bepaald in artikel 2.
De oproepperiode, validatie, termijn en deadline tot stemprocedure worden bepaald
door de Kerngroep.

§4. De stemming zelf
De stemming is geheim en gebeurt bij eenvoudige meerderheid.
De resultaten worden na afloop van het cultuurplatform bekend gemaakt.
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Art.5: Organisatie van de verkiezingen voor de A.V. De Spil,
aangesteld namens de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
§1. Het Cultuurplatform duidt de vertegenwoordigers voor de A.V. De Spil aan namens de
Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
§2 Kandidaatstelling als lid voor de A.V. De Spil gebeurt als volgt:
De kandidaatstelling dient te gebeuren via het aangaan van een
engagementsverklaring, ter beschikking gesteld via de stedelijke
communicatiekanalen
De oproepperiode, termijn en deadline tot kandidaatstelling wordt bepaald door de
Kerngroep.
§3 Stemgerechtigde leden voor de verkiezingen
Modaliteiten tot stemmen zijn bepaald in artikel 2.
De oproepperiode, validatie, termijn en deadline tot stemprocedure worden bepaald
door de Kerngroep.

§4. De stemming zelf
De stemming is geheim en gebeurt bij eenvoudige meerderheid.
De resultaten worden na afloop van het cultuurplatform bekend gemaakt.
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Art.6: Bekrachtiging, Ontslagname en Statuutwijziging
De Gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid.
De Kerngroep van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid kan een eigen huishoudelijk reglement
uitwerken , dat met 2/3 van de stemgerechtigde leden bekrachtigd dient te worden; dit
huishoudelijk reglement wordt ter informatieve titel aan de Gemeenteraad bezorgd.
Ontslagnemende stemgerechtigde leden kunnen vervangen worden door een niet verkozen
kandidaat. Dit initieel niet verkozen kandidaat lid wordt aangesproken op basis van het aantal
behaalde stemmen.

Art.7: Bestuur en werking
Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige
vergadering. Vervolgens worden de agendapunten besproken in de volgorde waarin zij op de
uitnodiging voorkomen. Met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
kan een nieuw punt op de agenda worden geplaatst, op voorwaarde dat dit nieuwe punt
onvoorzienbaar en hoogdringend is.
Verdere modaliteiten zoals vergaderfrequentie, wijze en timing van uitnodigen, verslagname,
communicatie worden beslist binnen de Kerngroep.
Agendapunten kunnen door elk stemgerechtigd lid van de vergadering of door het stadsbestuur
op de agenda worden geplaatst. Deze aanvragen moeten ten laatste acht dagen voor de
vergadering aan de voorzitter worden meegedeeld. De secretaris zorgt voor het opstellen van
de verslagen van de vergaderingen.
Het verslag van de Kerngroep wordt, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van
de Kerngroep publiek bekend gemaakt via de communicatiekanalen, ter beschikking gesteld
door de stad.
De uitnodigingen en de documenten ter voorbereiding van de vergaderingen moeten ten laatste
7 dagen voor de vergadering verstuurd worden.

Art.8: Advies
Behoudens uitzonderingen worden adviezen en beslissingen genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden op voorwaarde dat de meerderheid
van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Als dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de adviezen en beslissingen verwezen
naar een volgende vergadering, die binnen de 8 dagen bijeengeroepen wordt. Deze vergadering
kan geldig adviseren en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
leden. De datum van deze vergadering kan in geval van hoogdringendheid vastgelegd worden
door de aanwezige leden.
Adviezen betreffende subsidiereglementen of specifieke vereremerkingen worden genomen bij
twee derde meerderheid van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden op
voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
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Art.9: Bepalingen in verband met subsidiereglementen
De Kerngroep kan het stadsbestuur over subsidieaanvragen op basis van het “ Globaal
subsidiereglement voor cultuur“ adviseren.
De collegebeslissing i.v.m. de subsidieaanvragen ( met uitzondering voor het
Ambassadeurschap, art. 9 van het globaal subsidiereglement voor cultuur) wordt binnen de
maand ter kennisgeving overgemaakt aan de voorzitter van de Cultuurraad. Het volledige
dossier kan ingezien worden. Zonder afbreuk te doen aan de termijnen voorzien in het
subsidiereglement, kan de Kerngroep hier opmerkingen of advies over geven.

Art.10: Goedkeuring, wijziging en inwerkingtreding
Goedkeuring of wijziging van deze statuten gebeurt bij twee derde meerderheid van stemmen
door de kerngroep uitgebracht door de stemgerechtigde leden op voorwaarde dat de
meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Alles wat de inwendige orde van de
Kerngroep betreft, maar niet door dit reglement wordt geregeld, kan bij gewone meerderheid
van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden, en worden beslist door de
Kerngroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Dit reglement treedt in werking op 06.05.19 en vervangt:
• Huishoudelijk Reglement Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, goedgekeurd door de
Gemeenteraad in 2013
• de “Statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid Roeselare”, goedgekeurd in de
Gemeenteraad in 1997
Dit reglement Is onderhavig aan hogere en vigerende wetgeving.
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