De cultuurraad
Bij de start van een nieuwe legislatuur krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een aantal
adviesraden op te richten. Deze geven dan over bepaalde thematieken advies en zijn (soms) verplicht
wanneer men subsidies bij de hogere overheid wenst te verkrijgen.
De cultuurraad is zo een adviesraad.

Wat doet de cultuurraad?
1. Ze geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is,
maar ook voorstellen voor een te voeren beleid.
2. Ze fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (verenigingen, gebruikers,
organisatoren,…) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het
informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de
gemaakte keuzes aan de sector.
3. In sommige gevallen neemt de cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator of
coördinator van een cultureel project.
Wie mag lid worden?
1. Socio-culturele verenigingen (zij vaardigen 1 lid + plaatsvervanger af)
2. burgers met interesse in cultuur (=deskundigen)
3. Professionals (professioneel tewerkgesteld in de culturele sector)
Engagement?
5 vergaderingen per jaar

Hoe wordt je lid?
Door het invullen van het formulier ‘kandidatuur lid cultuurraad) en dit op te sturen naar
cultuur@vilvoorde.be . Vervolgens is het college van burgemeester en schepen bevoegd om de leden
in de adviesraad te benoemen. Zij waken over de evenredige vertegenwoordiging van ideologische
en filosofische strekkingen.

Dagelijks Bestuur cultuurraad
De cultuurraad kiest uit zijn leden een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat minimaal uit
een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel nog 3 bestuursleden.
Wat doet het dagelijks bestuur?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bepaalt de agenda van de volgende cultuurraad
schrijft adviezen aan het stadsbestuur op vraag van de cultuurraad
beslist over de oprichting van eventuele werkgroepen
beheert de financiën van de cultuurraad
stelt de verslagen op
organiseert activiteiten

Wie mag lid worden?
Iedereen die lid is van de cultuurraad mag zich kandidaat stellen.

Engagement?
1. 5 vergaderingen per jaar
2. Eventuele werkgroepen bijwonen / begeleiden
3. Taken die horen bij de desbetreffende functie:
Voorzitter: voorzitten van de vergaderingen
Secretaris: schrijven van de verslagen
Penningmeester: beheren van de rekening/boekhouding
4. Mee organiseren van één of meerdere activiteiten

Hoe wordt je lid?
Door het invullen van het formulier ‘kandidatuur lid dagelijks bestuur cultuurraad’ en dit op te sturen
naar cultuur@vilvoorde.be ..
Vervolgens kan de cultuurraad stemmen over de kandidaten. Je moet bij een eventuele stemming
een meerderheid van de stemmen behalen. Bij meer dan 7 kandidaten zijn de 7 kandidaten met de
meeste stemmen verkozen.
De voorzitter wordt afzonderlijk verkozen. Bij meerdere kandidaten is diegene met de meeste
stemmen verkozen.

Raad van Beheer Bibliotheek & cc het Bolwerk
De raad van beheer wordt ingesteld door de gemeenteraad en zorgt voor advies over alle aspecten
van het beheer van het cultuurcentrum of de bibliotheek.

Wie mag lid worden?
Het orgaan bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen, en voor de
andere helft uit afgevaardigden aangeduid door de cultuurraad.

Wat doet de raad van beheer?
heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer: personeel, infrastructuur,
programma, retributie...
-

Adviseren over aspecten van het beheer (infrastructuur, personeel, programma, retributie,…)
Zorgen voor inspraak (van gebruikers, belanghebbenden, bezoekers,…)
Jaarverslagen goedkeuren.

Engagement
2 vergaderingen per jaar.

Hoe wordt je lid?
Door het invullen van het formulier ‘kandidatuur lid raad van bestuur cc het Bolwerk of kandidaat lid
raad van bestuur bibliotheek’ en dit op te sturen naar cultuur@vilvoorde.be .
Vervolgens kan de cultuurraad stemmen over de kandidaten. Je moet bij een eventuele stemming
een meerderheid van de stemmen behalen. Bij meer dan 7 kandidaten zijn de 7 kandidaten met de
meeste stemmen verkozen.

