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Artikel 1 – Opdracht van de museumcommissie 
Het adviseren van de stedelijke musea wordt, in overeenstemming met de bepalingen van het decreet 
van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact waarbij de bescherming van de ideologische en 

filosofische strekkingen wordt gewaarborgd, toevertrouwd aan het adviesorgaan, verder 
museumcommissie genoemd, dat is samengesteld uit de vereniging van afgevaardigden van de 

gemeenteraad met de vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen van de stad Sint-

Niklaas. 
 

Artikel 2 – Opdracht van de musea 
De stedelijke musea vormen een erkend museum (periode 2014-2019: regionaal niveau), zoals 

bepaald in het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, nl. een 
permanente organisatie ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, die toegankelijk is 

voor het publiek, niet gericht is op het maken van winst en die cultureel erfgoed verzamelt, beheert, 

behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en daarover informeert voor doeleinden van 
studie, educatie en genoegen. 

 
Artikel 3 – Omvang van de musea 
De stedelijke musea concentreren zich op drie deelgebieden van het cultureel erfgoed: beeldende 

kunsten (schilderkunst en (klein)grafiek), cartografie en cultuurgeschiedenis. 
Door middel van het verzamelen, behouden en beheren, wetenschappelijk onderzoeken en publiek 

ontsluiten, willen de musea dit roerend kunsthistorische en historische erfgoed voor de toekomst 
vrijwaren. 

De verschillende deelcollecties worden voor het publiek ontsloten op een netwerk van drie sites die op 

korte afstand van elkaar liggen midden in het stadscentrum. 
Zwijgershoek 14: cultuurhistorisch museum SteM Zwijgershoek (incl. breiatelier), Internationaal 

Exlibriscentrum en centrale diensten 
Zamanstraat 49: Mercatormuseum en Huis Janssens 

Stationsstraat 85: Salons voor Schone Kunsten 
 

Artikel 4 - Samenstelling 
De museumcommissie wordt samengesteld uit 30 leden als volgt: 
15 afgevaardigden van de gemeenteraad waarbij de mandaten van afgevaardigden evenredig worden 

verdeeld over alle fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.  
15 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen nl. 

-  9 gebruikers aangeduid door de gemeenteraad 

-  6 afgevaardigden van de culturele raad. 
 

Personeelsleden van de stad Sint-Niklaas (incl. gidsen) kunnen geen lid worden van de commissie. 
 

Artikel 5 – Coöptatie van leden 
De samengestelde museumcommissie kan deskundigen coöpteren als stemgerechtigd lid. Het aantal 

deskundigen mag echter niet groter zijn dan één vierde van het aantal leden van de commissie vóór 

de coöptatie.  
 

Artikel 6 – Verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter 
De museumcommissie kiest onder haar leden één voorzitter en één ondervoorzitter. 

 

 
 



Artikel 7 - Secretariaat 
De conservator of een museummedewerker die hem vervangt, wordt als niet-stemgerechtigd lid 
toegevoegd aan de museumcommissie. Hij wordt belast met het secretariaat en kan zich hierbij laten 

bijstaan door een museumpersoneelslid mits akkoord van de voorzitter van de museumcommissie. 
 

Artikel 8 – Duur van het mandaat 
De museumcommissie wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, uiterlijk drie maanden na de installatie 
van de nieuwe gemeenteraad. Zolang de nieuwe museumcommissie niet is samengesteld, blijft de 

uittredende commissie in functie. 
 

Artikel 9 - Lidmaatschap 
De hoedanigheid van lid wordt verloren: 

door ontslagname van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de museumcommissie 

meegedeeld worden; 
door overlijden of rechtsonbekwaamheid; 

door het in dienst treden als personeelslid van het stadsbestuur; 
door het verstrijken van de mandaatstermijn; 

door een beslissing van de politieke fractie tot herroeping van de voordracht van de 

vertegenwoordiger namens de fractie; 
door een beslissing van de cultuurraad tot herroeping van de voordracht van de vertegenwoordiger 

namens de cultuurraad. 
 

Artikel 10 - Opvolging 
Indien aan een lidmaatschap vroegtijdig een einde komt, door redenen vermeld onder artikel 8, wordt 

binnen een termijn van één maand na ontslag in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. 

 
Artikel 11 - Bevoegdheid 
Het ligt in de bevoegdheid van de museumcommissie voorstellen te formuleren met betrekking tot het 
algemene museumbeleid (infrastructuur, collectiebeleid (verzamelen, beheren, behouden, afstoten) en 

publiekswerking d.w.z. aanbod voor scholen, groepen en individuele bezoekers, zoals educatieve 

werking, tentoonstellingen, lezingen enz.), ten einde de waarde van en de belangstelling voor de 
collecties te helpen verhogen. De toelatingen tot het gebruik van de museuminfrastructuur behoren 

tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 12 – Interne werking 
De museumcommissie stelt voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden een 
huishoudelijk reglement op, dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt onderworpen. 

 
Artikel 13 – Bestemming van adviezen 
De museumcommissie maakt haar adviezen over aan het college van burgemeester en schepenen, of 
betreffende specifieke beleidsmateries waarvoor het college niet bevoegd is, aan de gemeenteraad.  

 

Artikel 14 
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen. 

 
 


