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Statuten CultuurLink Ronse 

 

OPRICHTING 
 

Art. 1 De stad Ronse erkent en richt een adviesorgaan cultuur op, CultuurLink Ronse genoemd. 

De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen verzekeren via dit orgaan 

de betrokkenheid en de inspraak van burgers en doelgroepen in culturele en socio-culturele 

aangelegenheden. Deze inspraak heeft betrekking op de uitwerking van de stedelijke 

dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Dit werd opgelegd door het Artikel 304 van het 

decreet lokaal bestuur. De stad is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de 

werking van CultuurLink Ronse via een jaarlijks vastgelegd bedrag.  

Een stuurgroep organiseert de werking van CultuurLink Ronse. 
 

OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN 
 

Art. 2 CultuurLink Ronse heeft volgende opdrachten:  

a) Op regelmatige en systematische wijze op vraag van het stadsbestuur of op eigen 

initiatief, advies uitbrengen over het cultuurbeleid van de stad. 

b) Adviesrecht met betrekking tot de stedelijke culturele infrastructuur, onder andere 

inzake planning, bouw en verbouwing van die infrastructuur. 

c) Initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond cultuur. 

d) Overleg faciliteren tussen (socio-)cultuurverenigingen, deskundigen inzake cultuur, 

scholen, andere raden. Zo willen we meer voeling hebben met de noden. De context van 

het beleidsdomein cultuur is ruim. Het omvat kunsten en erfgoed. 

e) Het bevorderen van de deelname van de brede bevolking aan het cultureel leven. 

f) Inspelen op behoeften of hiaten in het culturele veld. De stuurgroep maakt die 

initiatieven mogelijk of ondersteunt ze.  
 

CULTUURLINK RONSE 
 

Art. 3 CultuurLink Ronse bestaat uit:  

a) De stuurgroep, samengesteld zoals beschreven in artikel 7 

b) Alle erkende culturele en socio-culturele verenigingen 

c) Werkgroepen die thematisch samenkomen. 

 

    

CultuurLinkRonse 

cultuurlink@ronse.be 

www.ronse.be/cultuurlink 
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Art. 4 CultuurLink Ronse is bevoegd voor het signaleren en verzamelen van noden en behoeften die 

leven bij de inwoners van de stad. Ze maakt deze kenbaar aan de stuurgroep. 

 

Art. 5 CultuurLink Ronse is bevoegd om de samenstelling van de stuurgroep goed te keuren na 

advies van het College. 

 

WERKING VAN DE STUURGROEP 

 
Art. 6 De stuurgroep wordt samengesteld voor een periode van 6 jaar.  

 

Art. 7 Iedereen kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de stuurgroep. Hierbij is ten 

hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht. Ook dit wordt opgelegd door het 

Artikel 304 paragraaf 3 uit het decreet lokaal bestuur. Wordt dit niet gehaald of is het aantal 

kandidaten groter dan 20, dan wordt een verkiezing georganiseerd waar alle leden van 

CultuurLink Ronse aan kunnen deelnemen. 

 

Art. 8 De stuurgroep formuleert een definitief advies op basis van de input die ze ontvangt van de 

stedelijke overheid, CultuurLink Ronse en/of uit de werkgroepen. 

 

Art. 9 De stuurgroep beheert de financiële en werkingsmiddelen die zij ontvangt voor haar 

adviesopdracht. 

 

Art. 10 De stuurgroep kiest uit haar leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter, 

penningmeester en secretaris. Zij vormen het dagelijks bestuur van CultuurLink Ronse. Deze 

stemming gebeurt geheim indien daarom wordt verzocht. Deze stemming gebeurt bij 

volstrekte meerderheid van de stemmen. 

 

Art. 11 De volgende personen kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn bij De stuurgroep en 

hebben geen stemrecht:  

a) gemeenteraadsleden (inclusief College van burgemeester en schepenen); 

b) ambtenaren van de diensten cultuur, bibliotheek en erfgoed. 

 

Art. 12 Er komt een einde aan het lidmaatschap van de stuurgroep:  

a) Door het ontslag van de betrokkene zelf. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld 

worden aan de voorzitter van de stuurgroep of zijn vervanger uit het dagelijks bestuur. 

b) Door het opnemen van een politiek mandaat. 

c) Bij overlijden.  

d) Na duidelijke inactiviteit van het lid.   

 

Art. 13 Wijzigingen in de samenstelling van de stuurgroep worden ter goedkeuring voorgelegd aan 

het College van burgemeester en schepenen. 
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Art. 14 Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke 

Ongevallen” sluit het College van burgemeester en schepenen de nodige 

verzekeringspolissen voor de leden van de stuurgroep af, geldig voor zover deze leden hun 

functie binnen de stuurgroep uitoefenen. 

 

Art. 15 De stuurgroep kan ad-hocwerkgroepen vormen om thema’s en dossiers eerst verder te 

onderzoeken vooraleer de stuurgroep hierover een definitief advies geeft.  

 

Art. 16 De stuurgroep organiseert minstens eenmaal per jaar een vergadering voor de leden van 

CultuurLink Ronse.  

 

WERKGROEPEN 

 

Art. 17 Indien nodig kan de stuurgroep zelf initiatieven nemen die zijn afgestemd op de behoeften 

voor zover die niet ingevuld worden door het bestuur of een vereniging. Daartoe wordt een – 

al dan niet ad-hoc – werkgroep opgericht. 

 

Art. 18 De werkgroepen functioneren autonoom en rapporteren regelmatig aan de stuurgroep. Van 

de vergaderingen is een verslag beschikbaar voor de stuurgroep. 

 

Art. 19 Leden van de werkgroepen zijn niet automatisch lid van de stuurgroep en vice versa.  

 

REGLEMENTEN 

 

Art. 20 Een huishoudelijk reglement over de samenstelling en de werking van de CultuurLink Ronse 

wordt ter bekrachtiging aan de Gemeenteraad voorgelegd. Dit reglement omvat minimaal de 

regelgeving over 

- het als lid van CultuurLink Ronse erkend worden en blijven, 

- de werking van de stuurgroep, CultuurLink Ronse, het dagelijks bestuur en de werkgroepen. 

 

Art. 21 De financiële toewijzingscriteria worden bepaald in een subsidiereglement.  

 

Art. 22 Deze statuten en eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de 

Gemeenteraad. 

 

mailto:info@ronse.be
http://www.ronse.be/

