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Goedgekeurd door de algemene vergadering van de cultuurraad op 08-10-
2013 en  

vastgesteld in de gemeenteraad van 25-10-2013 
 
 
 
 

Statuten Cultuurraad Sint-Niklaas 
 

 
Hoofdstuk 1: DOEL 

 
Artikel 1. 
Deze statuten regelen de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 
cultuurbeleid. 
 
Artikel 2. 
De cultuurraad heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van: 
- het overleg tussen het culturele veld en het stadsbestuur; 
- de inspraak van het culturele veld en de participatie van alle lokale belanghebbenden bij de 

voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en de 
uitvoering van het strategisch meerjarenplan. 

Hij betrekt daarbij:  
- alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met 

vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooien op het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas; 

- deskundigen op het vlak van cultuur die woonachtig zijn in de stad Sint-Niklaas. 
Hij bemiddelt bij de tijdelijke overlegstructuren en activiteiten die het stadsbestuur onderneemt 
om de ruimere bevolking te betrekken bij het cultuurbeleid. 
Hij kan op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief advies geven over alle 
aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport).  
De afsprakennota tussen het stadsbestuur en de cultuurraad regelt de communicatie- en 
informatiestromen tussen het stadsbestuur en de cultuurraad.  
 
 

Hoofdstuk 2: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 
 
Artikel 3. 
De cultuurraad is samengesteld uit drie sectorale deelraden en één overkoepelend bestuur. 
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DE SECTORALE DEELRADEN 
 
Artikel 4. 
De lid-verenigingen en -organisaties van de cultuurraad zijn verdeeld over volgende 3 sectorale 
deelraden: 
1. sociaal-cultureel werk; 
2. erfgoed en beeldende kunsten; 
3. muziek, woord en dans. 
 
Artikel 5. 
De sectorale deelraden hebben adviserende bevoegdheid over hun sectorale materie. 
 
Artikel 6. 
De sectorale deelraden kunnen autonoom beslissen welke deskundigen of belanghebbenden zij 
uitnodigen op hun bijeenkomsten. 
 
Artikel 7. 
Elke sectorale deelraad omvat één afgevaardigde of één plaatsvervanger van elke aangesloten 
vereniging/organisatie. 
 
Artikel 8. 
Een vereniging/organisatie kan slechts deel uitmaken van één sectorale deelraad. Bij betwisting 
oordeelt het overkoepelend bestuur bij welke sectorale deelraad de vereniging/organisatie kan 
aansluiten.   
 
Artikel 9. 
Afgevaardigden en plaatsvervangers van een aangesloten vereniging/organisatie moeten 
voldoen aan volgende voorwaarden: 
- minimum 16 jaar zijn; 
- lid zijn van de vereniging/organisatie die zij vertegenwoordigen; 
- niet meer dan één vereniging/organisatie vertegenwoordigen. 
 
Artikel 10. 
Alle leden zijn stemgerechtigd in hun sectorale deelraad. 
 
Artikel 11. 
Gemeenteraadsleden kunnen geen deel uitmaken van de sectorale deelraden, ook niet als 
waarnemer. De schepen, bevoegd voor cultuur, kan als waarnemer uitgenodigd worden op de 
vergaderingen.   
 
Artikel 12. 
De stedelijke dienst Ondersteuning Cultuur en Vrije Tijd verzekert de logistieke ondersteuning 
en staat in voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de sectorale deelraden. 
 
Artikel 13. 
Een vereniging/organisatie die wil aansluiten bij een sectorale deelraad, moet een schriftelijke 
aanvraag richten aan het overkoepelend bestuur van de cultuurraad op het secretariaatsadres. 
Zij moet voldoen aan volgende normen: 
- zetel in Sint-Niklaas; 
- (een deel van) de activiteiten (ontplooien) in Sint-Niklaas; 
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- minimum 3 activiteiten op cultureel vlak per jaar in Sint-Niklaas; 
- minimum 1 jaar werking hebben in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 14. 
Jaarlijks worden alle aangesloten verenigingen/organisaties aangeschreven en verzocht de 
afgevaardigde en de plaatsvervanger voor hun sectorale deelraad aan te duiden, ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris van de vereniging/organisatie. 
 
Artikel 15. 
Aan het mandaat van een afgevaardigde of plaatsvervanger van een vereniging/organisatie 
komt een einde door: 
1. een intrekking van het mandaat door de vereniging/organisatie die wordt 

vertegenwoordigd, ondertekend door de voorzitter en secretaris van deze 
vereniging/organisatie; 

2. een ontslag door de betrokkene zelf dat schriftelijk wordt meegedeeld; 
3. de vaststelling dat de betrokkene 2 opeenvolgende jaren geen enkele bijeenkomst van de 

sectorale deelraad heeft bijgewoond; 
4. de ontbinding van de vereniging/organisatie. 
 
Artikel 16. 
Elke sectorale deelraad kiest bij het begin van een bestuursperiode, in een bijzondere 
bijeenkomst, zijn vertegenwoordigers voor het bestuur, en dit in principe voor een termijn van 
zes jaar. Kandidaturen hiervoor worden schriftelijk ingediend op het secretariaatsadres van de 
cultuurraad. Om bij deze verkiezing geldig te stemmen, moet ten minste 1/3 van de leden 
aanwezig zijn. Bij een tweede bijeenroeping beslist de vergadering, en dit bij gewone 
meerderheid.   
 
Artikel 17. 
In elke deelgemeente (Belsele, Nieuwkerken en Sinaai) wordt een dorpsraad erkend, met 
adviserende bevoegdheid over het cultureel beleid op haar deel van het grondgebied en 
waarvan de samenwerkingsmodaliteiten geregeld worden via een aparte afsprakennota met de 
stad. 

 
Artikel 18. 
Er moet minstens 4 x per jaar een zitting van elke sectorale deelraad gehouden worden.   
 
Artikel 19. 
Om geldig te stemmen in een gewone bijeenkomst van de sectorale deelraad moet ten minste 
1/5 van de leden aanwezig zijn. Bij een tweede bijeenroeping beslist de vergadering, en dit bij 
een gewone meerderheid. 
 
HET OVERKOEPELEND BESTUUR 
 
Artikel 20. 
Het overkoepelend bestuur is samengesteld uit: 
- 10 vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen/organisaties: 4 voor de sectorale 

deelraad sociaal-cultureel werk, 3 voor de sectorale deelraad erfgoed en beeldende kunsten 
en 3 voor de sectorale deelraad muziek, woord en dans; 

- 5 gecoöpteerde deskundigen.   
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Artikel 21. 
Het overkoepelend bestuur heeft adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het ge-
meentelijk cultuurbeleid en bewaakt de algemene werking van de cultuurraad. 
Artikel 22. 
Gecoöpteerde deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
- minimum 16 jaar zijn; 
- minimum 1 jaar woonachtig zijn in Sint-Niklaas; 
- een relevante ervaring, verworven competentie en/of belang in het stedelijk cultuurbeleid 

aantonen; 
- een engagementsverklaring voor de cultuurraad ondertekenen. 
Artikel 23. 
Wie als deskundige wenst gecoöpteerd te worden in het overkoepelend bestuur van de 
cultuurraad, richt een digitale of schriftelijke aanvraag ter attentie van de cultuurraad op het 
secretariaatsadres: Dienst Ondersteuning Cultuur en Vrije Tijd, Grote Markt 45, 9100 Sint-
Niklaas of digitaal via cultuur@sint-niklaas.be. 
 
Artikel 24. 
De coöptatie van de 5 deskundigen door de 10 vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen/organisaties gebeurt op basis van hun competenties maar houdt ook rekening met 
de vastgestelde ontbrekende profielen.  
 
Artikel 25. 
Gemeenteraadsleden komen niet in aanmerking voor coöptatie en kunnen dus geen deel 
uitmaken van het overkoepelend bestuur, ook niet als waarnemer. De schepen, bevoegd voor 
cultuur, kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen.   
 
Artikel 26. 
De leden van het overkoepelend bestuur van de cultuurraad worden in principe aangesteld voor 
een periode die overeenstemt met de ambtsduur van de gemeenteraad. 
 
Artikel 27. 
De functies in het overkoepelend bestuur (1 algemeen voorzitter, 2 ondervoorzitters, 1 alge-
meen secretaris, 1 penningmeester + 3 voorzitters en 3 secretarissen van de sectorale 
deelraden) worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 
 
 

Hoofdstuk 3: WIJZIGINGEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 28. 
1. Wijzigingen en/of aanpassingen ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving terzake, of in 

de afsprakennota tussen het stadsbestuur en de cultuurraad, alsook de wijzigingen ten 
behoeve van correct taalgebruik, kunnen te allen tijde uitgevoerd worden door een “ad hoc”-
werkgroep, hiertoe aangeduid door het overkoepelend bestuur. De procedure hiervoor is 
vergelijkbaar met die voor de afhandeling van adviezen. 

2. Andere statutenwijzigingen (dan in 1 vermeld) kunnen voorgesteld worden door elk lid van 
een sectorale deelraad, mits de ondersteuning van minimaal 2 bestuursleden van het 
overkoepelend bestuur. Deze voorstellen moeten dan ter goedkeuring voorgelegd en 
besproken worden binnen een bijzondere bijeenkomst van alle sectorale deelraden. De 
stemprocedure is dan zoals deze vermeld in artikel 16.” 


