
 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 30 AUGUSTUS 2022 

 

Aanwezig:  Erik De Lathouwer, Johan De Vos, Marcella Piessens, Chris De Beer, Jack van Peer, Filip 

Smet, Dirk Van den Broeck, Vinciane Meert + schepen Filip Baeyens, Wendy Bryssinck 

en Ronny De Mulder 

Verontschuldigd:  Dirk Vergult, Jo De Cuyper, Karin Tavernier, Cris Bruelemans, Laureline Soubry, Kris Boel 

en Dirk Verlaeckt 

 

 

De secretaris van de cultuurraad is verontschuldigd. De voorzitter vraagt bij de start van de vergadering 

aan Wendy Bryssinck om op te treden als plaatsvervangend verslaggever. Alle aanwezigen stemmen in. 

 

1. Goedkeuring verslag dd. 14-06-2022 
 

Het punt van de eenzame uitvaart is nog niet volledig uitgeklaard. Aan het OCMW Sint-

Niklaas zal gevraagd worden naar cijfers van eenzame uitvaarten om de kosten op jaarbasis te 

kunnen inschatten. Indien zij hier niet op kunnen antwoorden zal aan de 

begrafenisondernemers gevraagd worden om in 2023 te turven hoeveel eenzame uitvaarten er 

zijn.  

De definitie van een eenzame uitvaart is een uitvaart waar niemand op aanwezig is. Het is de 

bedoeling om voor de overledene een minimaal afscheid te geven met een gepersonaliseerd 

gedicht. 

Het verslag van de vergadering van 14 juni wordt daarna goedgekeurd en kan gepubliceerd 

worden. 

 

 

2. Advies m.b.t. toekomstvisie musea – van STEM naar MAP (beleidsplan 2024-2028) 
 
Aan het werkdocument is voor vergadering gewerkt. Dit wordt overlopen (zie bijlage). 

 

 

3. Nieuw subsidiereglement voor de jaarwerking van erkende cultuurverenigingen 

Het doel van het nieuwe subsidiereglement is de werklast te verlagen voor de verenigingen 

en voor de administratie. De verenigingen hebben op deze manier ook een grotere zekerheid 

dat zij voor een aantal jaren hetzelfde bedrag zullen krijgen. Het resultaat van de nieuwe manier 

van werken zal getoetst worden aan het gemiddelde van de laatste 3 jaar, om te vermijden dat 

er te grote verschillen zijn door de andere berekening. 

Projectwerking wordt binnen het nieuwe reglement (jaarwerking) nog niet gehonoreerd: 1 

keer om de 5 jaar moet een project mogelijk zijn. Voorstel is om het bestaande reglement op de 



projectsubsidie te wijzigen, waardoor het ook mogelijk is voor verenigingen die aangesloten zijn 

bij de cultuurraad (Opletten voor budgetten die niet opgebruikt zijn): 

https://www.sint-niklaas.be/subsidie-voor-cultuurprojecten 

 

Een andere mogelijkheid is het opnemen in de lijst met landelijke en sector overschrijdende 

acties. Daarbij is het nadeel dat verenigingen pas het jaar nadien 150 euro kunnen krijgen. 

Als het om een evenement gaat, is er soms ook de mogelijkheid om een subsidie bij team 

evenementen aan te vragen (zie voorwaarden): 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/zelf-een-evenement-

organiseren/subsidie-voor-evenementen 
 

Het nieuwe subsidiereglement jaarwerking is gedragen door het bestuur van de cultuurraad 

en gaat volgend jaar van start. Het reglement zal na een eerste indiening geëvalueerd worden.  

Om de 3 jaar zal een volledig dossier gevraagd worden (volgende keer in 2026). Elk jaar worden 

wel nog de (actualisering) van contactgegevens en een chronologisch werkingsverslag van het 

vorige werkjaar opgevraagd (beginnend in 2024 van de werking 2023).  

Begin oktober 2022 wordt een nota voorgelegd aan het college van burgemeester en 

schepenen, om het dan eind oktober aan de gemeenteraad voor te leggen. 

In dezelfde gemeenteraad zullen ook de convenanten van de erfgoedpartners voorliggen: 

Graphia, Sint-Nicolaasgenootschap, Familiekunde Vlaanderen-regio Land van Waas, 

Reynaertgenootschap, Edgar Tinelmuseum, Heemkring Den Dissel, Heemkundige Kring 

Nieuwkerken 200/700 en De Klappers.  
 

In november wordt het nieuwe subsidiereglement voorgesteld aan de verenigingen op 2 

momenten om iedereen de kans te geven. De voorzitter Filip S. doet de verwelkoming, schepen 

Filip B. schetst het kader en Wendy B. geeft uitleg en een voorbeeld. 
 

Aanpassingen aan het reglement: Wie 3 jaar op rij geen teken van leven geeft, wordt 

geschrapt van de lijst. De vereniging die gestopt is, krijgt in dat jaar nog subsidie voor het vorige 

jaar, het jaar wanneer ze gestopt zijn, krijgen ze geen subsidie meer. 

Bij de gidsbeurten komt nog een aanvulling dat het door de stad Sint-Niklaas of een erkende 

partner georganiseerd is én op het grondgebied Sint-Niklaas. Dit moet wel nog beter bekend 

gemaakt worden bij de verenigingen. 

 

 

4. Varia 

Paterskerk: het verzekeringsdossier zit vast, waardoor er geen vooruitgang is in de 

herstellingen.   

Huis Janssens: opening donderdag 8/9 met minister, vrijdag 9/9 voor de erfgoed-

verenigingen, zaterdag 10/9 voor de buurt en zondag 11/9 open monumentendag voor het 

grote publiek. Sarah R. heeft de uitnodiging aan de cultuurraad op 24/8 (en 2/9) verstuurd, wie 

niet kan op 8/9, mag ook op de andere dagen komen. 

Zaterdag 10-9 kan je ook al naar de opgravingen uit de steentijd op sportkring 

 Open monumentendag 2022 | Ontdek Sint-Niklaas (ontdeksintniklaas.be) 

https://www.sint-niklaas.be/subsidie-voor-cultuurprojecten
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/zelf-een-evenement-organiseren/subsidie-voor-evenementen
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/zelf-een-evenement-organiseren/subsidie-voor-evenementen
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/open-monumentendag-2022#:~:text=We%20stellen%20een%20selectie%20prachtige,ontdekken%20wat%20anders%20verborgen%20blijft!&text=Open%20Monumentendag%20is%20het%20grootste,over%20heel%20Europa%20wordt%20gevierd


2 oktober: Voka Open Bedrijvendag met opening van de nieuwe stadsvleugel (ook op 1 

oktober) en het Techniekhuis. 

Overleg voorzitters van de adviesraden voor cultuur en toerisme op 10 oktober: een 

agendapunt is hoe alle raden nu zijn samengesteld? Dit is samen te bekijken, dezelfde oefening 

zal ook met de politiek gebeuren. Luk Huys zal er op 10 oktober ook bij zijn als voorzitter van de 

commissie cultuur. 

 

 

 

 

 

Wendy Bryssinck      Filip Smet, 

Plaatsvervangend verslaggever     voorzitter 


