
 
 
 

 
 
 
 

Statuten STEDELIJK ADVIESORGAAN voor SPORT 
 
 
1. ERKENNING 
 
Artikel 01 
De stad Sint-Niklaas richt een adviesorgaan voor sport op en erkent het. De gemeenteraad en 
het college van burgemeester en schepenen zullen via dit orgaan betrokkenheid en inspraak 
van de burgers en van de sportclubs verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking 
van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan zoals bepaald door het ‘Artikel 
304  
paragraaf 1 van het decreet lokaal bestuur'. 
 
2. OPDRACHT en DOELSTELLING 
 
Artikel 02 
Het adviesorgaan heeft volgende opdrachten: 

• op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over het  
sportbeleid op regelmatige en systematische wijze. 

• initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers en clubs inzake sport. 
• overleg faciliteren tussen sportverenigingen en individuele sportbeoefenaars om voeling 

te hebben met elkaars mogelijkheden, noden en behoeften. 
 
3. STRUCTUUR en SAMENSTELLING 
 
Artikel 03 
Het adviesorgaan voor sport bestaat uit: 

• Een sportforum dat representatief is voor het sportgebeuren binnen de stad en waar 
iedereen welkom is. 

• Een sportraad van 12 personen waarbij ten hoogste twee derde van de leden van 
hetzelfde geslacht is zoals opgelegd door het ‘Artikel 304 paragraaf 3 van het decreet 
lokaal bestuur'. Indien deze genderverhouding niet kan bereikt worden, zullen 
plaatsvervangende leden de vrijgekomen plaatsen innemen (zie Artikel 15). 
Bijkomend zetelt hierin ook een vertegenwoordiging van het stadsbestuur die de nodige 
ambtelijke ondersteuning voorziet. Deze ambtenaren zijn niet stemgerechtigd. 
De schepen voor sport kan eveneens op uitnodiging deelnemen aan eender welk 
overleg van de sportraad. Hij is evenmin stemgerechtigd. 

• Tijdelijke of permanente satellietgroepen die informatie inwinnen of onderzoeksdaden 
stellen met een tijdelijk of permanent karakter en die de behaalde resultaten meedelen 
aan de sportraad. 

 
Sportforum 
Artikel 04 
Het sportforum is bevoegd voor het signaleren en verzamelen van noden en behoeften die 
leven bij de sportclubs en bij de mensen die in de stad wonen, sporten en/of werken. 



Artikel 05 
Minimum 1 keer per jaar organiseert de sportraad een open sportforum voor alle 
geïnteresseerden die in de stad wonen, sporten en/of werken. 
Op de uitnodiging wordt melding gemaakt van de agendapunten en aangereikte thema's. 
 
Sportraad 
Artikel 06 
Iedereen die in de stad woont, sport en/of werkt in een sportgerelateerde omgeving, kan zich 
kandidaat stellen om deel uit te maken van de sportraad. 
Politieke mandatarissen van Sint-Niklaas kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. 
 
Artikel 07 
De verkiezingen van de sportraad worden zo ruim mogelijk bekend gemaakt, o.a. via mailing 
aan de erkende sportclubs, digitale nieuwsbrief van het Stadsbestuur, de Stadskroniek, 
affichering in de stedelijke sportcentra, ... 
 
Artikel 08 
De sportraad is bevoegd voor het formuleren van een definitief advies op basis van de input die 
hij ontvangt van sportclubs, sportfora, satellietgroepen,... 
 
Artikel 09 
De sportraad is bevoegd voor de organisatie van de sportfora en de oprichting van tijdelijke of 
permanente satellietgroepen. 
 
Artikel 10 
De sportraad kiest uit zijn stemgerechtigde leden die zich hiervoor kandidaat stellen een 
voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris die samen het dagelijks 
bestuur vormen. 
Deze stemming gebeurt geheim, indien daarom wordt verzocht, en gebeurt bij absolute 
meerderheid van de stemmen.  
Het dagelijks bestuur heeft als opdracht agendapunten van de sportraad en het sportforum voor 
te bereiden, gastsprekers uit te nodigen, directe communicatie met het stadsbestuur te 
verzorgen, ... 
 
Artikel 11 
Er komt een einde aan het lidmaatschap van de sportraad: 

• door het overlijden van de betrokkene. 
• door het ontslag van de betrokkene uit de sportraad. 
• door het opnemen van een politiek mandaat in de stad. 
• voor de plaatsvervangende leden indien de genderverhouding kan worden bereikt. 

 
Artikel 12 
De sportraad wordt verkozen voor een periode van 6 jaar die gelijk loopt met de 
bestuursperiode van elk nieuw verkozen stadsbestuur. Halfweg deze periode worden 
tussentijdse verkiezingen gehouden en zal minstens een derde van de leden herkiesbaar zijn, 
dit in onderling overleg met de leden zelf en rekening houdend met de opgelegde 
genderverhouding. Wijzigingen in de samenstelling van de sportraad worden ter kennisgeving 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 13 
Een neutraal kiescomité staat in voor de selectie van de kandidaten voor de sportraad. 
  



 
Artikel 14 
Tijdens de overgangsperiode naar een nieuwe sportraad zal een neutraal kiescomité instaan 
voor de organisatie van de verkiezingen. 
Dit kiescomité wordt samengesteld uit volgende leden: 

• 1 medewerker ISB (Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid) 
• 2 sportfunctionarissen en 1 deskundige team jeugd en vrijetijdsparticipatie stad Sint-

Niklaas 
• 3 uittredende leden raad van bestuur van de sportraad die zich niet herkiesbaar stellen. 

 
Artikel 15 
Het kiescomité organiseert verkiezingen en weerhoudt maximum 24 kandidaten uit alle 
kandidaturen rekening houdend met een evenwichtige verdeling die representatief is voor de 
sportieve bevolkingsgroep. 
Het brengt deze kandidaten bijeen en organiseert een verkiezing onder de kandidaten. De 12 
leden die de meeste stemmen behalen, worden lid van de sportraad. 
Men respecteert hierbij de twee derde genderregel zoals opgelegd door het ‘Artikel 304 
paragraaf 3 van het decreet lokaal bestuur'. 
Indien men aan deze regel niet kan voldoen, zullen zij die zich kandidaat stelden, in volgorde 
van de behaalde stemmen, de vrije plaatsen innemen en dit voor een maximale duurtijd van 3 
jaar (zie Artikel 12). Zij worden dan plaatsvervangend lid van de sportraad. 
 
Satellietgroepen 
Artikel 16 
De sportraad kan tijdelijke satellietgroepen oprichten om bijkomende informatie in te winnen 
en onderzoeksdaden te stellen. De tijdelijke satellietgroepen houden op te bestaan van zodra 
het eindresultaat is bereikt. In de tijdelijke satellietgroepen zetelt steeds minimum 1 lid van de 
sportraad dat het eindresultaat schriftelijk meedeelt aan de sportraad. 
 
Artikel 17 
De sportraad kan permanente satellietgroepen oprichten. 
Zij brengen regelmatig mondeling of schriftelijk verslag uit aan de sportraad. 
 
4. FINANCIEN 
 
Artikel 18 
De sportraad beheert de financiële middelen waarover hij beschikt en/of die hij verwerft voor de 
vervulling en organisatie van zijn adviesopdracht als een goede huisvader.  
 
Artikel 19 
De sportraad verbindt er zich toe elk jaar vóór 15 februari een schriftelijke nota voor te leggen 
aan het college van burgemeester en schepenen met de verantwoording van de door het 
stadsbestuur ter beschikking gestelde middelen. 
 
5. AFSPRAKEN tussen STAD en SPORTRAAD (als ADVIESRAAD) 
 
Artikel 20 
De modaliteiten voor de samenwerking tussen de stad en de sportraad worden opgenomen in 
een onderlinge afsprakennota die geldt voor de duur van elke bestuursperiode.  


