UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 30 november 2015.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A.
Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren,
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, S. Bosmans, N. Brosens, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Punt 13: Goedkeuring van de wijziging van het reglement tot creatie en
realisatie van een kunstwerk op de kinderperken van de begraafplaatsen in Kalmthout.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21
januari 2013 met het voorstel van de dienst openbare werken/begraafplaatsen voor de aanleg
van een kinderperk op de begraafplaats in de wijk Centrum;
Overwegende dat aan de Cultuurraad Kalmthout advies hieromtrent werd gevraagd; dat de
Cultuurraad Kalmthout toen voorstelde om op elk kinderperk van de Kalmthoutse
begraafplaatsen een beeld te plaatsen dat de verbondenheid ouder-kind symboliseert;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 houdende de goedkeuring van het
reglement tot creatie en realisatie van een kunstwerk op de kinderperken van de
begraafplaatsen in Kalmthout;
Gelet op het hiernavolgende voorstel tot aanpassing van het bestaande reglement:
- het wedstrijdverslag op te maken op basis van standaardformulieren die tijdens de
jurydagen worden ingevuld;
- de deelnemers moeten een foto van hun kunstwerk en alle documenten digitaal en
afgeprint aanleveren;
- er wordt geen infoavond georganiseerd voor de deelnemende kunstenaars. Bij de
oproep tot deelname wordt zoveel mogelijk informatie toegevoegd. Bijkomende
informatie kan opgevraagd worden bij de diensten cultuur en openbare werken;
Overwegende dat zowel de cultuurdienst als de juryleden het noodzakelijk vinden om voor elk
kinderperk een afzonderlijke wedstrijd uit te schrijven omdat elke locatie anders is en de
plaatsing van de kunstwerken op de verschillende kinderperken zal gespreid worden over
meerdere jaren;
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Overwegende dat dus uit de evaluatie van de wedstrijd blijkt dat het reglement zou moeten
worden aangepast;
Gelet op het positief advies van 30 oktober 2015 van het dagelijks bestuur van Cultuurraad
Kalmthout aan het voorliggende voorstel tot wijziging van het reglement;
Gelet op de toelichting door de burgemeester, als schepen bevoegd voor cultuur;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorstel van het
aangepaste preglement tot creatie en realisatie van een kunstwerk op de kinderperken van
de begraafplaatsen in Kalmthout;
BESLUIT: met 25 jastemmen van Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, David
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De
Block, Stig Bosmans, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart,
Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans,
Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den
Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement tot creatie en realisatie van een kunstwerk
op de kinderperken van de begraafplaatsen in Kalmthout goed. Dit reglement gaat hierbij
integraal als bijlage.
Art. 2 .Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van Cultuurraad Kalmthout.

“Reglement tot de creatie en realisatie van een kunstwerk
op de kinderperken van de begraafplaatsen in Kalmthout.
1. Omschrijving en doelstelling
Het gemeentebestuur van Kalmthout wenst een kunstwerk te plaatsen op de kinderperken
van de 4 begraafplaatsen in Kalmthout. Het gemeentebestuur stelt hiervoor een bedrag per
kunstwerk ter beschikking, waarin alle kosten voor uitvoering en materialen begrepen zijn om
het kunstwerk te maken en te presenteren. Om een kunstenaar per begraafplaats te
selecteren wordt telkens een wedstrijd georganiseerd. Er vindt maximum 1 wedstrijd per
kalenderjaar plaats op basis van de bepalingen in dit reglement.
2. Bepalingen met betrekking tot het kunstwerk
• Het kunstwerk symboliseert de verbondenheid tussen ouder en kind.
• Het kunstwerk is pluralistisch. Er mogen geen religieuze symbolen in verwerkt worden.
• Enkel duurzame materialen, geschikt voor gebruik in open lucht mogen gebruikt worden.
• Stromend water, vuur en elektriciteit kunnen niet verwerkt worden in het kunstwerk
• Het werk dient uitgevoerd te worden binnen de vier maanden na de toewijzing.
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• De voorbereiding van de ondergrond zal worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten
in overleg met de kunstenaar.
• Voor de plaatsing van het kunstwerk kan de kunstenaar beroep doen op medewerking van
de gemeentelijke diensten.
3. Bepalingen met betrekking tot de deelname
• Deze wedstrijd staat open voor zowel inwoners als niet-inwoners van Kalmthout.
• De deelnemers moeten op 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd plaats vindt de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt.
• De deelnemer moet minstens semiprofessioneel actief zijn en een BTW nummer hebben.
• Deelname staat ook open voor kunstenaars die in collectief werken. Het collectief wordt dan
als één deelnemer beschouwd.
• Deelname gebeurt door het indienen van een dossier met schetsen eventueel vergezeld
van een maquette, volgens onderstaande richtlijnen.
• Per deelnemer mag maximaal 1 werk worden aangeboden.
• De niet-geselecteerde kunstenaars ontvangen geen vergoeding. Enkel de geselecteerde
kunstenaar ontvangt een vergoeding
4. Wijze van aanleveren
• Dossiers worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkeneind 13,
2920 Kalmthout of worden afgegeven op het secretariaat tegen ontvangstbewijs.
• Elke inzending moet bestaan uit:
 Een gesloten omslag met daarop enkel de vermelding van de titel van het
kunstwerk. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat er nergens op de omslag een
aanwijzing staat waaruit zijn of haar identiteit kan worden afgeleid. De omslag bevat:
het curriculum Vitae, de identiteit en de coördinaten van de ontwerper. Deze
documenten worden ook digitaal aangeleverd.
 Een ontwerp, de omschrijving van het idee met een verhelderende schets of
andere grafische voorstelling en/of proefstudie. Dit moet een onuitgegeven origineel
en uniek ontwerp zijn van de kunstenaar. Hier mag enkel de titel van het kunstwerk
vermeld worden. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat er nergens een aanwijzing
staat waaruit zijn of haar identiteit kan worden afgeleid.
 Een Foto van het ontwerp, digitaal aan te leveren in een goede kwaliteit voor
publicatie in het wedstrijdverslag. De vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.
5. Selectie
• De selectieprocedure bestaat uit twee selectieronden.
• Alle ingezonden ontwerpen worden in de eerste selectieronde beoordeeld door een jury
bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de betrokken gemeentelijke
diensten, Cultuurraad Kalmthout, Pigment Academie Beeldende Kunst Kalmthout vzw en
(een) beeldend(e) kunstenaar(s). De jury moet de verschillende kunststijlen kunstvormen
vertegenwoordigen.
• De eerste selectie gebeurt na bespreking van elk van de ontwerpen en een beoordeling van
elk van de juryleden afzonderlijk op een schaal van 1 tot 10, uitgaande van volgende criteria:
 Het kunst-esthetisch aspect van het kunstwerk;
 De compositie en de ruimtelijke verhouding tot de omgeving;
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 Materiaaltechnische aspecten, zoals veiligheid, duurzaamheid, bestendigheid
tegen vandalisme, onderhouds- en herstellingsmogelijkheden;

 De thematiek.

Op basis van het hoogst aantal behaalde punten worden minimum 3 inzendingen
weerhouden.
• Pas na de eerste selectie zal de omslag met de identiteit van de ontwerpers geopend
worden.
• In een tweede selectieronde worden de geselecteerde inzenders uitgenodigd om hun
kunstwerk te verdedigen.
• De jury zal in geheime stemming bij meerderheid van stemmen tot besluitvorming komen.
De jury voorziet haar besluit van een schriftelijke motivering.
• Het college van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing over de toekenning
van de opdracht op advies van de jury en Cultuurraad Kalmthout.
• Indien geen enkele van de aangeboden dossiers voldoet aan de eisen van artistieke,
technische, kwalitatieve en administratieve aard, kan de gemeente beslissen om niet toe te
wijzen.
6. Bekendmaking van het winnend ontwerp
Van elke selectieronde wordt een openbaar verslag opgemaakt. Dat verslag bevat een lijst
van de deelnemers, een voorstelling van hun ontwerp en een vermelding van de voorstellen
die voor de tweede selectieronde werden geselecteerd. De punten van de eerste
selectieronde worden niet in het verslag opgenomen, wel in een intern juryverslag. De
deelnemende ontwerpers kunnen enkel informatie inwinnen uit het openbaar verslag en over
die delen van het intern juryverslag, die betrekking hebben op de eigen inzending. Het is niet
mogelijk beroep aan te tekenen tegen het oordeel van de jury. Over de beslissing wordt
nadien geen communicatie gevoerd, ook niet via individuele juryleden.
7. Betalingsmodaliteiten
De betaling gebeurt in schijven:
• 10% na de toewijzing van de opdracht.
• 70% na plaatsing en voorlopige oplevering
• 20% na definitieve oplevering en gunstige beoordeling, zes maanden na de plaatsing.
8. Eigendomsrecht
• Alle inzenders aanvaarden dat het door hen ingezonden materieel ter beschikking blijft van
het gemeentebestuur tot na bekendmaking van de laureaat. De deelnemers aan de wedstrijd
zien tijdens die periode af van alle auteursrechten voor wat betreft eventuele publicatie of een
tentoonstelling van het door hen ingezonden materiaal.
• De kunstenaar, die het werk uitvoert, verleent het gemeentebestuur voor eeuwig het
onvoorwaardelijke recht om afbeeldingen of beschrijvingen van het kunstwerk te publiceren.
• De kunstenaar machtigt het gemeentebestuur van Kalmthout ertoe het geselecteerde en
uitgevoerde werk te reproduceren en doet afstand van de reproductierechten. Bij betaling van
het kunstwerk wordt de gemeente eigenaar.
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• Het staat de gemeente Kalmthout vrij om, na kennisgeving aan de kunstenaar, het
kunstwerk te verplaatsen indien gewenst.
9. Aanvaarding van dit reglement
Door hun deelname aan de wedstrijd gaan de kunstenaars akkoord met dit reglement en
stellen ze zich borg voor concrete realisatie van het kunstwerk binnen de voorziene periode.
10. Betwisting
In geval van betwisting zal in eerste instantie en in samenspraak tussen de kunstenaar en
een commissie van vakmensen, voor de helft aangeduid door de gemeente en voor de helft
aangeduid door de kunstenaar, worden getracht een oplossing uit te werken waarin beide
partijen zich kunnen vinden. Als dit niet lukt, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel
de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om over de zaak te
oordelen.
Nota: Aanvullende info kan steeds bekomen worden op de diensten cultuur, 03 620 22 66,
cultuur@kalmthout.be en openbare werken, 03 620 22 40, openbare.werken@kalmthout.be,
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout.”

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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