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DE GEMEENTERAAD: 
 

 

Goedkeuring aanpas-

sing reglement cul-

tuurprijs. 

 

__________ 

 

 

 

 

Gelet op het reglement van de cultuurprijs goedgekeurd door de gemeenteraad van 

13 oktober 2008;  

 

Overwegende dat in 2015 opnieuw de tweejaarlijkse cultuurprijs wordt uitgereikt;  

 

Overwegende het advies van de cultuurraad dat de cultuurprijs een beloning is voor 

een cultuurprestatie die de voorbije twee jaar werd geleverd en geen “lifetime 

achievement”;  

 

Overwegende het voorstel van de cultuurraad om daarom het reglement als volgt 

aan te passen (toevoeging in het vet) : §1  De gemeente Herk-de-Stad zal tweejaar-

lijks een gemeentelijke cultuurprijs toekennen aan een Herkenaar, een persoon van 

Herkse afkomst of een Herkse vereniging die voor de beoogde periode van de 

voorbije 2 jaren een culturele prestatie heeft geleverd waardoor de gemeente 

Herk-de-Stad wordt gepromoot en alzo uitstraling krijgt buiten haar grenzen. 

 

Gelet op het besluit van het schepencollege van 1 december 2014 waarin het colle-

ge de voorgestelde tekstwijziging vanuit de cultuurraad goedkeurde en op eigen 

initiatief volgende regel toevoegde : Artikel 3 §2 De culturele prestaties die kade-

ren in de opdracht van gemeentelijk personeel komen niet in aanmerking voor 

de cultuurprijs;  

 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

 

Artikel 1. 

In te stemmen met de twee tekstwijzigingen en het aangepaste reglement goed te 

keuren :  

 

Aangepaste reglement :  

Artikel 1 

§1  De gemeente Herk-de-Stad zal tweejaarlijks een gemeentelijk cultuurprijs toe-

kennen aan een Herkenaar, een persoon van Herkse afkomst of een Herkse vereni-

ging die voor de beoogde periode van de voorbije 2 jaren een culturele prestatie 

heeft geleverd waardoor de gemeente Herk-de-Stad wordt gepromoot en alzo uit-

straling krijgt buiten haar grenzen. 

 

Getekend document pagina 1/4 ~r document: REGL_20150112_reglementcultuurprijs.pdf



§2  De culturele prestatie dient zich te situeren in het domein van de kunsten en het 

cultureel erfgoed. 

Met kunsten wordt bedoeld : podiumkunsten, letteren, muziek, beeldende kunst, 

nieuwe media, architectuur, vormgeving en toegepaste kunst. Cultureel erfgoed 

omvat zowel het roerende als het onroerende erfgoed. Dus ook een prestatie die 

bijdraagt tot een her(op)waardering van het cultuurhistorische patrimonium (met 

inbegrip van kunsthistorische of historische publicaties/studies) wordt beschouwd 

als een culturele prestatie. 

 

§3  Tweejaarlijks wordt een laureaat gekozen uit alle bovenstaande disciplines. 

 

§4  Met deze prijs wenst het stadsbestuur haar waardering uit te drukken over het 

door de laureaat gepresteerde werk. 

 

Artikel 2  

§1  De prestatie moet gepresteerd zijn uiterlijk op de dag van de afsluiting van de 

inschrijvingen van de lopende periode. 

 

§2  De kandidaturen moeten tweejaarlijks (te tellen vanaf januari 2009,dus in de 

oneven jaartallen) voor 31 maart worden ingediend bij het stadsbestuur p.a. De 

Markthallen, Markt 2 te 3540 Herk-de-Stad. 

 

Artikel 3 

§1. De prijs kan worden toegekend aan een persoon of een vereniging. 

a) een persoon moet zijn woonplaats hebben of gehad hebben in de gemeente 

Herk-de-Stad, in het laatste geval nog steeds een sterke culturele binding 

hebben met Herk-de-Stad 

b) een vereniging of groep van mensen moet haar zetel in Herk-de-Stad heb-

ben en als groep de hoofdactiviteit in Herk-de-Stad hebben.  

 

§2 De culturele prestaties die kaderen in de opdracht van gemeentelijk personeel 

komen niet in aanmerking voor de cultuurprijs;  

 

Artikel 4 

De voordracht moet schriftelijk en geargumenteerd gebeuren door derden.  

 

Artikel 5 

De prijs kan slechts éénmaal in een periode van negen jaar aan eenzelfde persoon 

of vereniging/groep worden toegekend. 

 

Artikel 2 .  

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer 

provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uit-

voering wordt overgemaakt aan: 

- Hr. R. Dooms, voorzitter cultuurraad, 

- afdelingshoofd Vrije Tijd , 

- diensthoofd cultuur/jeugd. 
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NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                               De Voorzitter,   

W.g. Creten N.                             W.g. Spooren H. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 13 januari 2015. 

In opdracht: 

De Secretaris,           De Voorzitter, 
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