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Hersamenstelling van de Cultuuradviesraad voor de periode 2019-2024 
 
Waarom een hersamenstelling? 
 
Het vernieuwde decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 bepaalt dat de organisatie van advies en 
inspraak een bevoegdheid is van het gemeentebestuur. Hiertoe nodigt het College van Burgemeester en 
Schepenen bij aanvang van elke legislatuur alle culturele actoren uit om deel te nemen aan de inspraak 
via de adviesraad cultuurbeleid. 

 
De nieuwe samenstelling van de adviesraad cultuurbeleid dient te gebeuren binnen de 6 maanden na de 
installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
 
Nieuwe samenstelling? 
 

 14 stemgerechtigde leden :  
– 6 gebruikers   

 geïnteresseerde burgers, leden van oudercomités, 5de of 6de jaars 
Lutgardiscollege, …) 

 1 plaats is zeker gereserveerd voor een jongere (15-20 j.) 
 1 plaats is zeker gereserveerd voor een 60+ 

 
– 4 vertegenwoordigers van verenigingen  

 
– 4 lokale kunstenaars of lokale cultuurexperten  

 (professioneel of amateur) 
 

 7 waarnemende leden : 
– Cultuurbeleidscoördinator Gemeente Oudergem 
– Vertegenwoordiger VGC 
– Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden 
– Franstalige cultuurmedewerker Gemeente Oudergem 
– Cultuurbeleidscoördinator Gemeente Watermaal-Bosvoorde 
– Beroepskrachten 

 Vertegenwoordiger Gemeenschapscentrum 
 Vertegenwoordiger Bibliotheek 

 
Deelname van experten op uitnodiging is altijd mogelijk  
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Tijdspad nieuwe samenstelling? 
 

 Uitnodigingen tot kandidatuurstelling: einde april 2019 
(brief aan huidige leden, aankondiging website, gerichte communicatie, …) 
 

 Indienen kandidaturen: tot zondag 26/05/2019 
 

 Aanduiding van de leden: half juni 2019 
(Plaatsen niet onmiddellijk ingevuld blijven open en ter beschikking) 

 
 1e bijeenkomst : in de loop van einde juni 2019  

o Vernieuwing Huishoudelijk Reglement en Organiek Reglement 
o Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
o Installatie van de nieuwe cultuuradviesraad 

 
Waarom lid worden en wat kan je bijdragen? 
 
Er wordt gezocht naar een actieve raad die graag de dingen in handen neemt. Lid van de 
cultuuradviesraad worden doe je omwille van verschillende redenen: 
 Je geeft mee inspraak en vorm aan het nieuwe lokale cultuurbeleidsplan voor de komende zes jaar 

(in het jaar 2019). 
 Je krijgt de kans om, samen met de andere leden va de raad, actief mee invulling te geven aan de 

uitvoering van dit  cultuurbeleidsplan door : 
o Concrete acties en activiteiten te bedenken 
o Concrete acties en activiteiten te helpen uitwerken en organiseren. 

 Je ontmoet en gaat in dialoog met mensen met een gedeelde culturele interesse. 
 Je houdt als ambassadeur van het lokaal cultuurbeleid de vinger aan de (culturele) pols van de 

gemeente. Wat leeft er in de verschillende buurten? Welke zijn de (culturele) noden en wensen? Je 
neemt ook het initiatief om terug te koppelen over het cultuurbeleid naar de bewoners toe. 

 
Welk engagement wordt verwacht? 
 
De werklast bedraagt gemiddeld 2 à 3 vergaderingen per jaar op een avond in de week. 
Indien gewenst kan er in werkgroepen gewerkt worden aan concrete activiteiten (zonder verplichting). 
 
 
Hoe stel je jezelf kandidaat? 
 
Vul het bijgevoegde formulier in voor zondag 26/05/2019. 
Je kan dit terugsturen naar: 
 
cultuurdienst@oudergem.brussels 
 
of  
 
Gemeentebestuur Oudergem. 
T.a.v. Dienst Cultuur 
Émile Idiersstraat, 12 
1160 Oudergem  
 
Gemeente Oudergem gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun 
schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Jouw kans om het cultuurbeleid mee vorm te geven  
wordt niet beïnvloed door leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, 
nationaliteit,… 


