Sectorale Deelraden
criteria onderverdeling
Het culturele werkveld wordt volgens de bepalingen van het decreet op het kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid (d.d.13/07/01, SB 29/09/01) ingedeeld in sectorale deelraden met volgende
actoren:
1° culturele verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers en hun werking op het
grondgebied Leuven ontplooien;
2° professionele culturele organisaties en instellingen die hun werking op het grondgebied
Leuven ontplooien;
3° deskundigen in de culturele materie, woonachtig in Leuven.

De belangrijkste sectoren die we binnen het cultuurbeleid onderscheiden zijn cultureel erfgoed,
kunsten en het sociaal-cultureel werk. We opteren ervoor om het sociaal-cultureel werk verder te
verdelen in vrije tijd, vorming en de amateurkunsten. Elk van deze sectoren heeft een eigen finaliteit,
een eigen expertise en een eigen benadering. Het lijkt ons dan ook logisch om voor deze domeinen
verschillende adviesraden te organiseren. Zo wint de werkelijke interesse in het adviesdomein en
deskundigheid aan belang. Deelnemers van de adviesraden zijn meer betrokken en het advies dat
wordt geformuleerd zal aan kracht winnen.
Het stadsbestuur van Leuven opteert voor 5 Sectorale Deelraden die als volgt benoemd zijn:
-

de amateurkunsten: vertegenwoordigers van organisaties die op vrijwilligersbasis eigen
creatieve producties maken, het cultuurcentrum; deskundigen op dit gebied;
vorming: vertegenwoordigers van de verenigingen wiens hoofdbezigheid is de niet-formele
volwassenvorming; deskundigen op dit gebied;
vrije tijd: vertegenwoordigers van de verenigingen wiens hoofdbezigheid alle vormen van
vrijetijds- en hobbybeoefening is; deskundigen op dit gebied;
kunsten: vertegenwoordigers van de professionele kunstenorganisaties en de formele
kunsteducatie voor jongeren en volwassenen, het cultuurcentrum; deskundigen op dit gebied.
erfgoed: vertegenwoordigers van de musea, archieven, de vriendenkringen, de verenigingen
voor volkscultuur, de erfgoedverenigingen; deskundigen op dit gebied.

Het onderverdelen van het cultureel verenigingsleven in 5 deelraden wordt als volgt gemotiveerd:
- het samenbrengen van gelijksoortige verenigingen, met gelijkaardige doelstellingen verhoogt de
onderlinge betrokkenheid;
- er kan doelgerichter gewerkt worden;
- het creëert een actievere samenwerking en verhoogt het dynamisme;
- het bezorgt duidelijkere en meer performante adviezen.
Deskundigen moeten worden toegevoegd aan de verschillende sectorale deelraden. Dit kan op
suggestie van de eigen leden, de Koepel of het stadsbestuur. Er mogen – met uitzondering van de
professionele organisaties - niet meer dan 1/3 van de leden deskundigen zijn.
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Deskundigen dienen te beantwoorden aan het volgend profiel:
- professioneel werkzaam of werkzaam geweest in de culturele sector of relevante ervaring
kunnen aantonen;
- het hebben van een ruime kijk op cultuur;
- bereid om zich te engageren in een sectorale deelraad;
- wonen in Leuven.
Een vereniging of organisatie kan niet tegelijkertijd in 2 sectorale deelraden zetelen.
Elk lid kan slechts 1 vereniging vertegenwoordigen en slechts in 1 sectorale deelraad zetelen.
De stedelijke culturele diensten kunnen personen afvaardigen naar de verschillende raden. Deze
personen kunnen geen bestuursmandaten bekleden indien het personeelsleden van de stad zijn.
De onderverdeling in de sectorale deelraden gebeurt aan de hand van een aantal CRITERIA:
1. amateurkunsten:
De werking is het resultaat van eigen creativiteit in één van de volgende kunstdisciplines:
- toneel,
- literatuur,
- film - video - foto – dia,
- zang,
- muziek,
- muziektheater,
- straattheater,
- circus,
- mime,
- beeldende kunsten,
- dans.
Deze opsomming is niet exhaustief.
De doelstelling van de vereniging is het uitdragen van creaties aan het groot publiek, hetzij als
podiumkunst, hetzij via optredens, voorstellingen of tentoonstellingen.
2. Vormings verenigingen:
Deze verenigingen hebben vooral een maatschappelijke en vormende taak en brengen mensen bijeen
die:
- één bepaald sociaal segment vertegenwoordigen:
 vrouwengroepen, mannengroepen, mindervaliden, ouderverenigingen, wijkcomité’s, …
en/of
- werken rond cultuurspreiding
3. Vrijetijdsverenigingen:
- éénzelfde hobby of interesse hebben.
De leden participeren aan deze verenigingen omdat zij zich als individu verder willen ontwikkelen
binnen hun hobby en/of hun vrije-tijd in groepsvorm willen invullen.
Onder deze verenigingen vallen:
 verzamelaars (postzegels), gastronomie (wijnproevers…), denksporten, reis- en toeristenclub,
carnaval- en feestcomité’s, computerclubs, gespecialiseerde hobbyclubs, …
Met cultuur als hoofddoelstelling willen deze verenigingen een positieve bijdrage en stimulans
leveren aan het maatschappelijk en cultureel welzijn van de inwoners.
Commerciële doelstellingen komen niet aan bod.

2

Uitzonderingen :
Senioren-, milieu- en jeugdverenigingen worden ondergebracht bij respectievelijk de Seniorenraad,
de Milieuraad en de Jeugdraad.
4. Erfgoed
Deze verenigingen hebben vooral een historische, archivalische en museale interesse. Het handelt
hier om musea, archieven, volksculturele instellingen en verenigingen (heemkundige kringen), …

5. Professionele organisaties
In deze categorie worden enkel culturele professionele instellingen opgenomen, d.w.z. culturele
verenigingen die werken met bezoldigd personeel. Deze instellingen hebben tot doel om op
dienstverlenende of commerciële basis aan cultuurschepping, cultuurspreiding of cultuurbemiddeling
te doen.

De verenigingen krijgen de suggestie om aan een welbepaalde sectorale deelraad te participeren.
Een vereniging kan ondergebracht worden in een andere sectorale deelraad wanneer deze vindt daar
beter thuis te horen.
De criteria inzake inhoudelijke werking en doelstellingen dienen hierbij gerespecteerd te worden.
De culturele verenigingen die een werking ontplooien op het Leuvens grondgebied worden bij de
aanvang van elke legislatuur uitgenodigd om te participeren aan de inspraak en het overleg inzake het
cultuurbeleid van de stad. Van de verenigingen die wensen te participeren in een sectorale deelraad
wordt een actieve bijdrage verwacht.

3

