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Gecoördineerde statuten na goedkeuring wijzigingen door de gemeenteraad op 24 juni 

2019 

 
Hoofdstuk 1 – Oprichting en structuur 
 
Artikel 1 
De oprichting en de werking van de gemeentelijke cultuurraad Gent kaderen binnen 
de bepalingen van het “Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal 
Cultuurbeleid”, meer bepaald binnen Titel 4 “Organisatie van het overleg en de 
advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid”. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke cultuurraad Gent heeft zijn zetel in Botermarkt 1, 9000 Gent. 
 
Artikel 3 
De gemeentelijke cultuurraad Gent bestaat uit 15 leden.  
 
De leden van de cultuurraad worden aangeduid door de gemeenteraad, op voorstel 
van het college en na consultatie van de cultuurdienst en de (uittredend) voorzitter 
van de cultuurraad.  
Bij de samenstelling van de cultuurraad beoogt het stadsbestuur een representatie 
van het volledige culturele veld, en een evenwichtige verhouding van de leden naar 
gelang o.a. gender en etnisch-culturele achtergrond. 
Ten hoogste twee derde van de leden van de cultuurraad is van hetzelfde geslacht 
(zoals bepaald in artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017). 
 
Naast de 15 effectieve leden van de cultuurraad, kan de gemeenteraad ook een pool 
van ‘plaatsvervangende leden’ aanduiden. Bij ontslag van een lid kan het college van 
burgemeester en schepenen uit deze pool een plaatsvervangend lid aanduiden met 
een gelijkaardig profiel. 
 
Alle leden van de cultuurraad worden aangesteld voor een periode van maximaal 3 
jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.  
 
De cultuurraad duidt onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een 
secretaris aan.  
 
Een medewerker van de cultuurdienst kan met raadgevende stem deelnemen aan de 
zittingen van de cultuurraad.  
 
Artikel 4 
Leden van de gemeenteraad en personeelsleden van de stad Gent die tewerkgesteld 
zijn in het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd kunnen geen stemgerechtigd lid 
zijn van de gemeentelijke cultuurraad.  
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Artikel 5 
Aan het mandaat van een lid van de cultuurraad komt een einde door: 

- de installatie van een nieuwe cultuurraad binnen een termijn van zes 
maanden na installatie van de nieuwe gemeenteraad; 

- vrijwillig ontslag uit de cultuurraad;  
- ontslag door de gemeenteraad; dit gebeurt ofwel op gemotiveerd voorstel van 

de cultuurraad, ofwel op eigen initiatief van het stadsbestuur na voorafgaand 
advies van de cultuurraad; 

- overlijden. 
 
 
Hoofdstuk 2 – Bevoegdheden en doelstellingen 
 
Artikel 6 
De gemeentelijke cultuurraad Gent is bevoegd voor de advisering van alle aspecten 
van het gemeentelijk cultuurbeleid met uitzondering van het budget, en voor het 
hele grondgebied van de stad.  
 
De gemeentelijke cultuurraad Gent heeft als opdracht een integraal cultuurbeleid in 
het belang van alle inwoners van de stad mede te bevorderen. 
 
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de gemeentelijke cultuurraad: 
 
1. Adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het gemeentelijk 
cultuurbeleid, met uitzondering van het budget. Adviezen kunnen uitgebracht worden 
ofwel op vraag van het stadsbestuur, ofwel op eigen spontaan initiatief van de 
cultuurraad. 
2. Onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het cultureel leven en 
de culturele behoeften in de stad. 
3. Deelnemen aan het beheer van gemeentelijke instellingen en infrastructuur 
overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving. 
4. Regelmatig het gemeentelijk cultuurbeleid evalueren, de realisatie van de 
voorstellen en adviezen opvolgen en de eigen werking evalueren. 
5. Een inspirerende rol vervullen bij het opmaken van het meerjarig strategisch 
plan van de stad, de kritische beoordeling en de evaluatie ervan. 
 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen elk voor hun 
respectievelijke bevoegdheden de gemeentelijke cultuurraad betrekken bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid. 
 
De culturele materies waarover het stadsbestuur de cultuurraad kan raadplegen zijn 
deze vermeld in art. 4, 1° t/m 10° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, met uitzondering van het stedelijke budget en van 
de materies jeugd en sport, waarvoor afzonderlijke stedelijke adviesorganen bevoegd 
zijn.  
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De materies vermeld in art. 4, 1° t/m 10° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 
1980 zijn:  

1. de bescherming van de luister van de taal;  
2. de aanmoediging van de vorming van navorsers; 
3. de schone kunsten; 
4. het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele 

instellingen; 
5. de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten; 
6. de radio-omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de 

Nationale Regering en van handelspubliciteit uitgezonderd; 
7. het jeugdbeleid; 
8. de permanente opvoeding en de culturele animatie; 
9. de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven; 
10. de vrijetijdsbesteding en het toerisme. 

 
Het stadsbestuur zal tevens de cultuurraad om advies vragen bij de opmaak en de 
uitvoering van het meerjarig strategisch plan van de stad. 
 
Artikel 7 
Het stadsbestuur zal de vragen om advies steeds schriftelijk overmaken en  
verbindt er zich toe alle noodzakelijke informatie voor de adviesverlening binnen een 
redelijke termijn – een termijn die normale behandeling en besluitvorming toelaat - 
ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 8 
De gemeentelijke cultuurraad bezorgt zijn adviezen schriftelijk aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 9 
Wanneer het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad 
niet volgt beschikt het over een termijn van 50 werkdagen om zijn gemotiveerd 
standpunt aangaande de uitgebrachte adviezen schriftelijk mede te delen aan de 
gemeentelijke cultuurraad.  
 
Artikel 10 
Jaarlijks kan de cultuurraad zijn jaarverslag voorstellen aan de 
gemeenteraadscommissie bevoegd voor cultuur. In voorkomend geval stelt de 
cultuurraad een delegatie samen voor overleg in de gemeenteraadscommissie 
bevoegd voor cultuur. 
 
 
Hoofdstuk 3 – Werking 
 
Artikel 11 
De cultuurraad houdt in principe maandelijks een vergadering, met uitzondering van 
de maanden juli en augustus. 
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De cultuurraad kan op eigen initiatief beslissen tot de oprichting van werkgroepen 
rond specifieke thema’s. De cultuurraad kan bij deze werkgroepen niet-leden 
betrekken in functie van een breder draagvlak. De cultuurraad coördineert de 
werkzaamheden van deze werkgroepen, en is voor het stadsbestuur het enige en 
centrale aanspreekpunt voor eventuele adviezen of initiatieven die door deze 
werkgroepen worden geïnitieerd. 
 
Artikel 12 
De cultuurraad brengt een eenduidig en gedeeld advies uit. Minderheidsstandpunten 
kunnen worden opgenomen in het advies.  
 
Artikel 13 
Eén derde van de leden van de cultuurraad kan de cultuurraad samenroepen om een 
specifiek te adviseren dossier te laten behandelen en te adviseren. 
 
Artikel 14 
Binnen de zes maanden na zijn installatie stelt de gemeentelijke cultuurraad een 
huishoudelijk reglement op en brengt dit ter kennis van het stadsbestuur.  
 
Artikel 15 
Binnen de mogelijkheden van het stedelijke budget ondersteunt het stadsbestuur de 
werking van de gemeentelijke cultuurraad door:  
 

1. de financiering van de werking van de cultuurraad via werkingsmiddelen 
van de Cultuurdienst; 

2. logistieke ondersteuning van de werking van de cultuurraad; 
3. administratieve ondersteuning van de werking van de cultuurraad; 
4. inhoudelijke input door de betrokken diensten (in het bijzonder de 

cultuurdienst) bij de door de cultuurraad te adviseren dossiers, en 
eventuele andere initiatieven van de cultuurraad; 

5. een verzekeringswaarborg “lichamelijke ongevallen” voor alle 
cultuurraadsleden. 

 
 
Artikel 16 
De cultuurraad rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen 
over de werking en de besteding van de werkingsmiddelen, op basis van een door 
het stadsbestuur aangereikt sjabloon. 
 
Artikel 17 
De leden van de cultuurraad ontvangen een presentiegeld voor het deelnemen aan 
de vergaderingen. Het presentiegeld bedraagt 40 euro per bijgewoonde vergadering, 
met een maximum van 10 vergoedingen per persoon en per kalenderjaar. 
Personeelsleden van de Stad Gent hebben geen recht op presentiegeld.   
De presentiegelden worden uitbetaald in de mate dat het budget dit toelaat. 
 
 

°°° 



 5 

 
 


