
 

 
 

1. Erkenning 
 

Artikel 1 

De gemeente erkent en richt een gemeentelijk Cultuurnetwerk op, om zoveel mogelijk burgers te 

betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk cultuur- en 

bibliotheekbeleid.  

De gemeenteraad bekrachtigt de statuten van het Cultuurnetwerk. Wijzigingen in de statuten van het 

Cultuurnetwerk tijdens de loop van de legislatuur moeten ook door de gemeenteraad bekrachtigd 

worden.  

 

2. Doel 
 

Artikel 2 
Met de oprichting van het Cultuurnetwerk beoogt het gemeentebestuur de creatie van een open 

inspraak-, netwerk- en activiteitenkanaal, waar diverse thema’s in verband met cultuur- en 

bibliotheekaanbod, verenigingsleven … aan bod komen. Alle kennis, input en inspiratie omtrent het 

gemeentelijk cultureel gebeuren worden gebundeld in één orgaan om het culturele leven in 

Maarkedal een positief elan te geven. 

 

3. Structuur 
 

Artikel 3 

Het Cultuurnetwerk bestaat uit: 

 een Open Cultuurplatform 

 een Kerngroep Cultuur  

 Werkgroepen die ad hoc samengesteld worden voor de organisatie van activiteiten.  

 
4. Open Cultuurplatform 

 

Artikel 4 
Ontmoeting, aftoetsen van ideeën en netwerking staan centraal in de werking van het Open 

Cultuurplatform. Dit wordt gerealiseerd via debatten, brainstorms, informatieavonden, interactieve 

workshops …  

Zo kan het Cultuurplatform een denktank van enthousiaste mensen worden, een ideeënfabriek, een 

broedplaats voor creativiteit …  Nieuwe ideeën kunnen zo mogelijk resulteren in concrete projecten 

die in diverse werkgroepen waargemaakt worden.  
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Artikel 5 
Minstens één keer per jaar organiseert de afdeling Vrije Tijd in samenwerking met de Kerngroep 

Cultuur een Open Cultuurplatform waarbij diverse culturele thema’s aan bod komen.  

Daarnaast heeft de Kerngroep Cultuur zelf de mogelijkheid om op eigen initiatief en met zelfgekozen 

thema’s een Open Cultuurplatform in te richten. 

 

Artikel 6 

Iedere inwoner van Maarkedal en elke cultureel geïnteresseerde niet-inwoner is welkom op het Open 

Cultuurplatform.  

Alle aanwezigen:  

 gaan akkoord met het doel van het Cultuurnetwerk 

 hebben spreekrecht op het Open Cultuurplatform 

 houden zich aan de afspraken zoals bepaald in de statuten van het Cultuurnetwerk 

 

Artikel 7 
Bij het begin van de legislatuur wordt een lijst aangelegd van mogelijk geïnteresseerden. Iedere 

inwoner of cultureel geïnteresseerde niet-inwoner kan zich op elk moment aanmelden voor of laten 

schrappen van deze lijst.  

Minstens drie weken voor het Open Cultuurplatform wordt een persoonlijke uitnodiging via e-mail 

verstuurd naar de lijst van geïnteresseerden. Daarnaast wordt een algemene uitnodiging verspreid via 

de gemeentelijke kanalen.   

 
Artikel 8 
Aanwezigheid gemeenteraadsleden  

In art. 304  § 3  van het Decreet Lokaal Bestuur wordt gestipuleerd dat gemeenteraadsleden en leden 

van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van de raden en 

de overlegstructuren die bedoeld zijn om te voorzien in inspraak voor de burgers.  

 

Het Open Cultuurplatform heeft o.a. tot doel een belangrijke meerwaarde te leveren aan het proces  

van beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daarom is het nuttig dat aan gemeenteraadsleden en leden 

van het college van burgemeester en schepen de mogelijkheid wordt geboden om als waarnemer 

aanwezig zijn. Ook kan het toelichten of verduidelijken van bepaalde beleidsintenties door een lid van 

het college van burgemeester en schepenen een meerwaarde zijn voor het debat, zonder evenwel te 

resulteren in politieke inmenging in het debat of in de besluitvorming van het Open Cultuurplatform. 

 
Artikel 9 
De Kerngroep Cultuur bezorgt de voornaamste conclusies en eventuele aanbevelingen of adviezen uit 

het Open Cultuurplatform schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen.    

 
5. Kerngroep Cultuur 

 
Artikel 10 

De Kerngroep Cultuur  is bevoegd voor: 

 de algemene coördinatie en planning van de werking van het Cultuurnetwerk, inclusief de 

organisatie van het Open Cultuurplatform  

 het financieel beheer van het Cultuurnetwerk 

 het rapporteren van de voornaamste conclusies en eventuele aanbevelingen of adviezen uit  



 

het Open Cultuurplatform aan het college van burgemeester en schepenen 

 De organisatie van de Werkgroepwerking, waarbij telkens een kernlid een actieve trekker is 

van een werkgroep.  

 

Artikel 11 

De Kerngroep Cultuur wordt om de zes jaar, bij het begin van een nieuwe legislatuur, samengesteld. 

Als zich in de loop van de legislatuur wijzigingen voordoen in de samenstelling van de kerngroep,  

worden deze ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 12 
De Kerngroep Cultuur bestaat uit minimum 3 en maximum 8 leden in een evenwichtige samenstelling.  

Van deze leden wordt een uitgebreid engagement verwacht. 

Men dient zich kandidaat te stellen voor de Kerngroep Cultuur. De leden van de Kerngroep worden 

aangeduid tijdens de installatievergadering bij het begin van een nieuwe legislatuur.  

 Indien er minder dan 8 kandidaten zijn, zijn deze automatisch verkozen.   

 Indien er meer dan 8 kandidaten zijn, worden de leden verkozen tijdens de 

installatievergadering.  

Deze verkiezing gebeurt op volgende basis: 

 minstens 1 deskundige of geïnteresseerde gebruiker voor het gemeenschapscentrum het 

Marca 

 minstens 1 deskundige of geïnteresseerde gebruiker voor de bibliotheek 

 minstens 1 persoon met algemene culturele interesse  

 minstens 1 vertegenwoordiger van culturele verenigingen 

 minstens 1 vertegenwoordiger van socioculturele verenigingen 

 

Vertegenwoordigers voor de culturele vereniging worden enkel verkozen door de aanwezigen uit de 

culturele verenigingen. Iedere aanwezige culturele vereniging heeft 1 stem.  

Vertegenwoordigers voor de socioculturele verenigingen worden enkel verkozen door de aanwezigen 

uit de socioculturele verenigingen. Iedere aanwezige socioculturele vereniging heeft 1 stem.  

 

Iedere geïnteresseerde, ook een lid van een (socio)culturele vereniging, kan deel uitmaken van de 

Kerngroep Cultuur als geïnteresseerde Marca, geïnteresseerde bibliotheek, of als lid met algemene 

culturele interesse. 

Geïnteresseerden Marca, bibliotheek of algemene cultuur worden verkozen door alle aanwezigen 

tijdens de installatievergadering.  

 

De leden van de Kerngroep worden via geheime stemming verkozen door de stemgerechtigde 

aanwezigen. Als er meer dan twee kandidaten zijn voor dezelfde functie, heeft een tweede stemming 

plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  

Als bij deze tweede stemming een gelijkheid van stemmen optreedt, wordt de jongste kandidaat 

verkozen.   

 

  



 

Artikel 13 

Op de eerste vergadering van de Kerngroep worden, uit de leden die zich hiervoor kandidaat stellen, 

een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris/verslaggever en penningmeester gekozen. 

Deze stemming gebeurt geheim, indien daarom wordt verzocht. De bestuursfuncties worden door de 

stemgerechtigde leden bij stemming verkozen met gewone meerderheid van stemmen.  Als er meer 

dan twee kandidaten zijn voor dezelfde functie, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee 

kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  

Als bij deze tweede stemming een gelijkheid van stemmen optreedt, wordt de jongste kandidaat 

verkozen.   

 

Artikel 14 

Algemene voorwaarden om lid te worden van de Kerngroep: 

 inwoner van Maarkedal zijn of binding met het culturele gebeuren in de gemeente kunnen 

aantonen 

 geen politiek mandaat uitoefenen binnen de gemeente 

 cultuur-minded zijn voor het ruime cultuurgebeuren in Maarkedal  

 
Artikel 15 
Er komt een einde aan het lidmaatschap van de Kerngroep:  

 zodra bij de start van een volgende legislatuur een nieuwe Kerngroep samengesteld wordt 

binnen het Cultuurnetwerk 

 door het ontslag van de betrokkene zelf uit de Kerngroep. Dit ontslag moet schriftelijk 

meegedeeld worden aan de andere leden van de Kerngroep 

 door het opnemen van een politiek mandaat binnen de gemeente  

 door uitsluiting  wegens een niet- gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende 

samenkomsten van de Kerngroep  

 door uitsluiting na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, op voorstel 

van minstens een 2/3 meerderheid van de overige kerngroepsleden en een grondige motivatie 

Na het ontslag van een lid van de Kerngroep wordt een nieuw lid verkozen op het eerstvolgende Open 

Cultuurplatform. Het nieuwe lid wordt verkozen uit hetzelfde segment als waarvoor het aftredende lid 

vertegenwoordiger was.  

 

6. Werkgroepen 

 

Artikel 16 

Er kunnen vaste of tijdelijke werkgroepen gevormd worden rond bepaalde specifieke thema’s of  voor 

de organisatie van activiteiten. Dit kan zowel een inbreng zijn in een reeds bestaande gemeentelijke 

activiteit of de organisatie van een nieuw initiatief van het Open Cultuurplatform.  

Er zal steeds minstens 1 lid van de Kerngroep participeren in een werkgroep.  

 
  



 

Artikel 17 
Iedereen kan participeren aan de werkgroepen.   

Bij het begin van de legislatuur wordt een lijst aangelegd van mogelijke geïnteresseerden. Iedere 

inwoner (of betrokken niet-inwoner) kan zich op elk moment opgeven voor of laten schrappen van 

deze lijst. Jaarlijks zullen de geïnteresseerden op de hoogte gehouden worden van op te richten 

werkgroepen en de mogelijkheid krijgen om hierin te participeren.  

 

 
7. Ondersteuning 

 

Artikel 18 

Het gemeentebestuur zal het Cultuurnetwerk ondersteunen door: 

 jaarlijks een krediet in te schrijven in het gemeentelijk budget voor de werking van het 

Cultuurnetwerk 

 een personeelslid aan te duiden voor de ondersteuning van het Cultuurnetwerk 

 de nodige verzekeringspolissen ter dekking van de risico’s ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. 

 
 

8. Rekeningen 

 

Artikel 19 

De penningmeester bewaart de kasgelden en geeft jaarlijks een overzicht van de stand van zaken aan 

de Kengroep en brengt dit ter kennisgeving op de eerstvolgende vergadering van het college van 

burgemeester en schepen.   

 

Artikel 20 

Bij de ontbinding van het Cultuurnetwerk moeten na het afsluiten van de rekeningen, alle gelden en 

middelen overgemaakt worden aan de gemeente Maarkedal. 

 

 
9. Interne afsprakennota 

 

Artikel 21 

Indien noodzakelijk, stelt het Cultuurnetwerk een interne afsprakennota op waarin het zijn interne 

werking verder regelt. Deze wordt voorbereid door de Kerngroep en ter goedkeuring voorgelegd aan 

het college van burgemeester en schepenen. 


