STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID
Deze statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van ………………………
Benaming
Art. 1

De stad Izegem richt een advies- en participatieraad voor het cultuurbeleid op. De
adviesraad krijgt als naam “Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid” (hierna SRC). De
participatieraad krijgt als naam “verenigingenraad”. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en hebben hun zetel in het stadhuis van Izegem.

Doelstellingen
Art. 2

De SRC heeft tot doel:

Art. 2.1

Het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de Izegemse
verenigingen en instellingen die actief betrokken zijn binnen de sector cultuur via de
verenigingenraad.

Art. 2.2

Het organiseren van overleg en inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het
cultuurbeleid, in het bijzonder bij de opmaak en de uitvoering van de onderdelen cultuur
binnen de meerjarenplanning, dit eveneens in overleg met de verenigingenraad.

Art. 2.3

Het nemen van initiatieven om het verenigingsleven of het cultuurbeleid te promoten en te
ondersteunen, in overleg met de verenigingenraad.

Samenstelling
Art. 3

Art. 3.1

Art. 3.2

Art. 4

De verenigingenraad wordt samengesteld met alle verenigingen die werken zowel met
professionelen als vrijwilligers en een culturele werking ontplooien in Izegem.
De verenigingenraad verkiest op de eerste bijeenkomst, na kandidaatstelling, bij gewone
meerderheid via geheime stemming een voorzitter en een ondervoorzitter. Daarnaast
verkiest de verenigingenraad bij gewone meerderheid nog 10 vertegenwoordigers voor de
cultuurraad.
De vereniging/organisatie is lid van de verenigingenraad en laat zich, naargelang het
onderwerp van de vergadering, vertegenwoordigen door één of meerdere afgevaardigden
naar keuze. De vergadering staat dus open voor iedereen, maar er is maar één stem per
aangesloten vereniging.

De SRC wordt als volgt samengesteld:
Stemgerechtigde leden:
•
De voorzitter van de verenigingenraad.
•
10 afgevaardigden uit de verenigingenraad waarbij aandacht is voor de
aanwezigheid van elke werksoort.
•
2 afgevaardigden uit de gebruikerszijde van de beheerraad van GC De Leest.
•
2 afgevaardigden uit de gebruikerszijde van de adviescommissie van Art’Iz.
•
2 afgevaardigden uit de gebruikerszijde van de beheerraad van Eperon d’Or.
•
2 afgevaardigden uit de gebruikerszijde van de beheerraad van de bibliotheek.
•
2 afgevaardigden uit de werkgroep beeldende kunst.

Art. 4.1

Niet-stemgerechtigde leden:
•
De schepen, bevoegd voor cultuur, aan te duiden door het College van
Burgemeester en Schepenen.
•
De begeleidende ambtenaar, cultuurbeleidscoördinator (Dienst VES).

Art. 4.2

Gemeenteraadsleden, noch leden van het College van Burgemeester en Schepenen
(CBS) kunnen deel uitmaken van de SRC.

Art. 4.3

Er wordt gestreefd naar een evenredige verhouding man/vrouw én een duidelijke
vertegenwoordiging van jongeren.

Art. 4.4

De duur van de mandaten van de SRC bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de
verenigingenraad/diverse beheerraden opnieuw samengesteld worden, uiterlijk binnen
de 3 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Art. 4.5

Aan het mandaat van een lid van de SRC komt een einde door:
•
Aanvaarden van een mandaat als gemeenteraadslid of als lid van het college van
burgemeester en schepenen
•
Als culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooien in
Izegem
•
Overlijden
•
Als lid 3 maal aaneensluitend afwezig zijn zonder verontschuldiging
De respectievelijke verenigingenraad /diverse beheerraden voorziet binnen de 3
maanden in vervanging van dit lid via verkiezingen.

Bestuursfuncties en procedures
Art. 5

De installatie van de SRC en de verenigingenraad dient binnen de 3 maand na de
installatie van de gemeenteraad te gebeuren.

Art. 5.1

De voorzitter van de verenigingenraad is ook de voorzitter van de SRC.

Art. 5.2

De SRC kiest onder zijn stemgerechtigde leden een ondervoorzitter. Dit via geheime
stemming, na kandidaatstelling en bij gewone meerderheid.

Art. 6

Binnen de SRC kunnen werkgroepen opgericht en afgeschaft worden. De vergadering
beslist vrij over de oprichting of de afschaffing van een werkgroep. De werkgroepen
brengen op de vergadering verslag uit over hun werking. De conclusie van de werkgroep
wordt slechts bindend nadat de raad deze heeft goedgekeurd.

Art. 7

Binnen de SRC kunnen deskundigen uitgenodigd worden om aan de vergaderingen deel te
nemen. Zij hebben geen stemrecht.

Taken en bevoegdheden
Art. 8

De SRC oefent volgende taken en bevoegdheden uit:

Art. 8.1

De SRC fungeert als contactpunt tussen het College van Burgemeester en Schepenen en
de verenigingenraad en het cultureel werkveld.

Art. 8.2

De SRC stimuleert de werking van de verenigingenraad, van de verenigingen en zorgt voor
een sterke doorstroming vanuit de instellingen naar de verenigingen en de brede bevolking
en omgekeerd.

Art. 8.3

De SRC neemt eigen standpunten in inzake cultuurbeleid, zoveel als mogelijk in
samenwerking met de verenigingenraad en maakt deze ook kenbaar. Adviezen die groeien
uit de verenigingenraad kunnen pas naar het college als ze in de cultuurraad werden
bekrachtigd ; bij advisering moet de argumentering van de verenigingenraad ingesloten
zijn.

Art. 8.4

De SRC antwoordt binnen een redelijke termijn op de adviesaanvragen van het College
van Burgemeester en Schepenen.

Art. 8.5

De SRC helpt bij het ontwerpen van het cultuurbeleid en dit in samenwerking met de
gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. Daarom zal voor elke
nieuwe legislatuur een visienota opgesteld en overgemaakt worden aan de politieke
fracties.

Art. 8.6

De SRC zorgt ervoor dat de diverse subsidiereglementen worden toegepast en uitgevoerd.

Art. 8.7

De SRC leeft de afsprakennota met het College van Burgemeester en Schepenen na.

Vergaderingen en beraadslagingen
Art. 9

Vergaderingen van de verenigingenraad:

Art. 9.1

De verengingenraad vergadert geldig ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 9.2

Er is jaarlijks minimaal 1 samenkomst van de verenigingenraad.

Art. 9.3

De vergaderingen gaan door in open zitting.

Art. 10

Vergaderingen van de SRC:

Art. 10.1

De SRC vergadert geldig ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 10.2

De behandeling van een adviesaanvraag wordt op gemotiveerd verzoek van 2
verontschuldigde leden éénmalig verplaatst worden naar de volgende zitting, tenzij de
wettelijke termijn hierdoor zou worden overschreden.

Art. 10.3

Bij het nemen van beslissingen binnen de raad zal men steeds streven naar een zo groot
mogelijke consensus. Komt men tot geen consensus, dan zullen de beslissingen van de
raad genomen worden door gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
stemgerechtigde leden. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 10.4

De vergaderingen gaan door in besloten zitting.

Art. 10.5

De vergaderingen gaan maandelijks door, met uitzondering van juli en augustus of indien
de raad anders beslist.

Art. 10.6

De vergaderingen van de SRC worden samen geroepen door de voorzitter of op verzoek
van minstens 3 leden, mits opgave van (de) agendapunt(en). Het secretariaat staat in voor
het versturen van de uitnodigingen.

Art. 11

De uitnodiging en de agenda voor de vergadering moeten minstens 10 kalenderdagen
vooraf aan de leden worden rondgestuurd.

Art. 11.1

Verslagen:

Alle verslagen van de vergaderingen worden verstuurd naar de leden van de SRC.
Art. 11.2

Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen ter inzage voor de leden van de SRC op
het secretariaat.

Art. 11.3

De verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de stad Izegem.

Art. 11.4

Het secretariaat staat in voor het agenderen van de verslagen op het College van
Burgemeester en Schepenen.

Logistieke ondersteuning en contact- en secretariaatsadres
Art. 12

De SRC kan voor zijn secretariaat een beroep doen op logistieke steun van het
gemeentebestuur. Binnen de dienst VES wordt een begeleidend ambtenaar aangesteld.

Art. 12.1

De SRC maakt deel uit van de gemeente. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid,
rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken, sluit de gemeente de nodige
verzekeringspolissen voor de leden en de medewerkers van de SRC af.

Art. 12.2

Het contact- en secretariaatsadres van de SRC is:
Gemeentebestuur Izegem
Dienst VES
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem
051 337 367

