Huishoudelijk reglement
Cultuurraad Waregem
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de cultuurraad en vormt een concretisering en
een aanvulling op de statuten van de cultuurraad.
Dit huishoudelijk reglement is slechts rechtsgeldig na goedkeuring door de gemeenteraad.
DE LEDEN
I. De algemene vergadering
Art. 2
Een vereniging/organisatie die wil lid worden van de cultuurraad moet een schriftelijke aanvraag richten
aan de erkenningscommissie (het bestuur) van de cultuurraad.
De aanvrager moet voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Haar zetel hebben in de gemeente
2. Een culturele werking ontplooien binnen het grondgebied van de gemeente
3. Voorafgaand aan de erkenning moet een culturele werking worden aangetoond
Art. 3
Afgevaardigden en plaatsvervangers van een aangesloten vereniging /organisatie moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.

Minimum 18 jaar zijn
Lid zijn van de vereniging/organisatie die hij/zij vertegenwoordigt
Niet meer dan één vereniging/organisatie vertegenwoordigen
Geen politiek mandaat uitoefenen

Art. 4
De erkenningscommissie (het bestuur) onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap en beslist binnen de 2
maanden of de vereniging/organisatie aan de gestelde voorwaarden voldoet. De betrokken
vereniging/organisatie kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de algemene vergadering. De
algemene vergadering neemt een eindbeslissing over betwiste gevallen.
Art. 5
Deskundigen die wensen lid te worden van de cultuurraad dienen een schriftelijke aanvraag in bij de
voorzitter van de cultuurraad, waarin ze hun deskundigheid en motivatie toelichten.
Zij moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Minimum 18 jaar zijn
2. Vanuit hun werkervaring en/of hun engagement in de culturele sector een bepaalde deskundigheid
bezitten
3. Zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren
4. Niet reeds een vereniging/organisatie in de cultuurraad vertegenwoordigen
5. Geen politiek mandaat uitoefenen
6. De gemeente bewonen

Art. 6
De algemene vergadering beoordeelt de aanvraag van de deskundigen en beslist over de aanvaarding
ervan.
Art. 7
Aan het mandaat van een afgevaardigde van een vereniging/organisatie en/of van een deskundige komt
een einde:
1.
2.
3.
4.
5.

Door een ontslag van de betrokkene dat schriftelijk wordt meegedeeld
Door een intrekking van het mandaat door de vereniging/organisatie die wordt vertegenwoordigd,
ondertekend door de betrokken voorzitter en secretaris
Door de ontbinding van de vereniging/organisatie die de betrokkene vertegenwoordigt
Als het bestuur van de cultuurraad de erkenning van de vereniging/organisatie intrekt omdat deze
niet meer beantwoordt aan de voor het lidmaatschap gestelde criteria
Wanneer de betrokken afgevaardigde/deskundige niet meer voldoet aan de gestelde criteria

Het mandaat van een deskundige loopt af aan het eind van een bestuurslegislatuur. Het mandaat van een
deskundige is hernieuwbaar.
II. Het bestuur
Art. 8
Het bestuur wordt verkozen door de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. Alleen
stemgerechtigde effectieve leden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
Het aantal bestuursleden is bepaald op min 10 en max 14.
Elk lid van de algemene vergadering van de cultuurraad kan zich kandidaat stellen voor één of voor beide
verkiezingen, mits te voldoen aan de voorwaarden uit artikel 3 en volgende voorwaarden:
1. Inwoner zijn van Waregem
2. Zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te
realiseren
Art. 9
Het dienstdoende bestuur organiseert de kiesverrichtingen en legt de stemprocedures vast.
Volgende werkwijze wordt daarbij in acht genomen:
Er zijn 3 onderscheiden categorieën:
- Afvaardiging van de verenigingen
- Afvaardiging van de organisaties/instellingen met professionele krachten
- Afvaardiging van de deskundigen
Prioritair wordt één mandaat toegekend aan de kandidaat met het hoogst aantal behaalde stemmen in de
onderscheiden categorieën: 1 mandaat voor de verenigingen, 1 mandaat voor de organisaties/instellingen
met professionele krachten en 1 mandaat voor de deskundigen.
De resterende mandaten worden toegekend aan de overblijvende kandidaten in volgorde van het hoogst
aantal behaalde stemmen, met dien verstande dat vooreerst moet rekening gehouden worden met de
geldende richtlijnen betreffende de man-vrouw verhouding. Bij een gelijke stand gaat het mandaat naar
de kandidaat met de grootste anciënniteit in het bestuur van de cultuurraad. Bij een nieuwe gelijke stand
of het ontbreken van het eerste criterium komt het mandaat toe aan de jongste in leeftijd.
Het bestuur kan worden uitgebreid met één mandaat per strekking door een niet-verkozen kandidaat die
tot die strekking behoort, op aanvraag van die strekking, na de aanduiding van de eerste 10 mandaten. Bij
eventueel meerdere betrokken kandidaten wordt het mandaat toegekend aan de kandidaat met de
hoogste score.
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Met de niet-rechtstreeks verkozen kandidaten wordt een lijst van opvolging opgesteld à rato van de
behaalde stemmen in dalende orde.
Waarnemers zijn:
a) De schepen bevoegd voor cultuur
b) De cultuurbeleidscoördinator
c) De medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van de cultuurraad
d) De voorzitter van de Raad van bestuur van CC De Schakel, of als de schepen van cultuur voorzitter is
van de Raad van bestuur, een afgevaardigde aangeduid door de Raad van bestuur van CC De Schakel.
Art. 10
Onder de verkozen bestuursleden kiest het bestuur daarna bij geheime stemming achtereenvolgens een
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter van de erkenningscommissie.
Art. 11
Bij een tijdelijke onbeschikbaarheid wordt de functie van de voorzitter waargenomen door de
ondervoorzitter. Wanneer ook deze onbeschikbaar is wordt de taak waargenomen door het oudste
bestuurslid.
Art. 12
Bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van een bestuurslid wordt de opvolging tot het einde
van het bestuursmandaat opgenomen door de eerstvolgende kandidaat op de lijst van opvolgers. Hierbij
gaat de voorkeur uit naar een opvolger van dezelfde categorie, steeds rekening houdend met de geldende
richtlijnen betreffende de man-vrouw verhouding.
Bij ontstentenis wordt op de eerstvolgende algemene vergadering een tussentijdse verkiezing voorzien
volgens dezelfde procedure zoals vastgelegd in Art 9.
III. Mandaten
Art. 13
Het dienstdoende bestuur organiseert de kiesverrichtingen en legt de stemprocedures vast.
Het aantal afgevaardigden aan te duiden door de cultuurraad in de algemene vergadering van het
cultuurcentrum De Schakel vzw is bepaald op 10. Eén mandaat wordt ingenomen door de voorzitter van de
cultuurraad. De overige 9 mandaten worden als volgt aangeduid:
Er zijn 3 onderscheiden categorieën:
- Afvaardiging van de verenigingen
- Afvaardiging van de organisaties/instellingen met professionele krachten
- Afvaardiging van de deskundigen
De 9 mandaten worden aangeduid conform Art 9.
Ook hier wordt in de opvolging voorzien zoals vastgelegd in Art 12.
Art. 14
De aanduiding van de bestuursmandaten door de cultuurraad in de raad van bestuur van cultuurcentrum
De Schakel gebeurt conform de statuten en het huishoudelijk reglement van cultuurcentrum De Schakel.
Eén mandaat wordt automatisch ingenomen door de voorzitter van de cultuurraad.
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