
 

 

STEDELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEVORDERING VAN HET TOERISME 
 

Statuten 
 

Vastgesteld in gemeenteraadszitting van 22 juli 1946 en gewijzigd in gemeenteraadszittingen van 
7 mei 1965, 5 april 1971, 24 maart 1983, 23 januari 1989, 24 februari 1995 en 16 februari 2007.  

 
Artikel 1 

De commissie tot bevordering van het Toerisme is een door het Gemeentebestuur opgericht orgaan. 

Zij bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid, doch treedt op namens het Gemeentebestuur van 
Sint-Niklaas, binnen de perken der haar door dit bestuur toegekende bevoegdheden.  

 
Zij beijvert zich voornamelijk, in samenwerking met de Openbare Diensten en de toeristische 

verenigingen in private ondernemingen, om de streek in toeristische opzicht in te richten, de 
landschappen, kunstschatten en historische waarden te beschermen, en de nodige initiatieven hiertoe 

vanwege vreemde besturen eventueel uit te lokken. Op dezelfde wijze spant zij zich in om bij de 

bewoners der streek, en in het bijzonder bij de jeugd, de belangstelling op te wekken voor de 
bezienswaardigheden onzer stad en van het ganse gebied.  

 
In algemene zin is zij bekommerd, de toeristische bedrijvigheid binnen haar gebied aan te wakkeren 

en in een richting te leiden, die gunstig is voor de voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling der 

jeugd, binnen en buiten de school, en anderzijds bij onze medeburgers de zin voor een verstandig 
gebruik van de vrije tijd (arbeidersvakanties bvb.) aan te kweken.  

 
Artikel 2 

De commissie onthoudt zich volstrekt aan alle inmenging op het gebied van politiek, godsdienst of 
taal.  

 

Artikel 3 
Zij vertegenwoordigt het Stadsbestuur ten overstaan aan het Ministerie van Verkeerswezen 

(Commissariaat-Generaal voor Toerisme) en de Provinciale Dienst voor Toerisme.  
 

Zij gedraagt zich stipt aan de onderrichtingen deze centrale organen en onderzoekt hunne voorstellen, 

ter bevordering van het toerisme, nauwkeurig. Zij is aan het Stadsbestuur en de Hogere Besturen 
verantwoording verschuldigd voor het gebruik der gelden, haar gebeurlijk door deze instanties ter 

beschikking gesteld.  
 

Artikel 4 

De Commissie is samengesteld uit:  
a) een Beheerraad bestaande uit:  

1/   
- 14 stemgerechtigde leden, afgevaardigden van de gemeenteraad. De mandaten van 

afgevaardigde van de gemeenteraad worden evenredig verdeeld over alle fracties waaruit de 
gemeenteraad is samengesteld.  

- De stemgerechtigde voorzitter van de commissie, rechtstreeks aangesteld door de gemeenteraad, 

buiten de stemgerechtigde leden waarvan hoger sprake. De stemgerechtigde voorzitter vult de 
beheerraad aan.  

- De schepen, tot wiens bevoegdheid het toerisme behoort, zonder stemrecht. 
De leden worden in principe aangesteld voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat neemt alleszins 

een einde bij de vernieuwing van de gemeenteraad of op voorstel van de gemeenteraadsfractie die 

hen aan de gemeenteraad voor aanstelling heeft voorgedragen.  
De leden zijn herkiesbaar.  

Bij het overlijden of ontslag van een lid van de beheerraad voorziet de gemeenteraad in zijn 
vervanging, op voordracht van de fractie die de voorganger heeft aangewezen. Het aldus 

aangesteld lid van de Beheerraad voltooit het mandaat van diegene die hij vervangt.  
2/  Een secretaris, aangesteld door de gemeenteraad onder de leden van het gemeentepersoneel, 

belast met het materiële werk van de commissie, waarvan hij lid is zonder stemrecht.  



 

 

Zijn mandaat eindigt samen met dit ter stemgerechtigde commissieleden. Hij is herkiesbaar. Bij 

overlijden of ontslag gelden dezelfde regelen als voor de leden van de beheerraad, behalve wat de 
voordracht betreft. 

Het mandaat van de secretaris eindigt ook wanneer hij zijn hoedanigheid van gemeentebeamte 
verliest.  

b) Een aantal raadgevende leden, bestaande uit vertegenwoordigers van plaatselijke toeristische 

verenigingen door deze laatste aangeduid op aanvraag van voornoemde beheerraad, en eventueel uit 
deskundigen, eveneens aangezocht door de beheerraad.  

Het mandaat dezer leden eindigt bij besluit van de Beheerraad, op aanvraag van het bestuur der 
betrokken verenigingen of ook op aanvraag van de leden zelf.  

 
Artikel 5 

De Beheerraad zorgt voor de uitvoering der door de Commissie getroffen besluiten en voor de 

afhandeling der lopende zaken, overeenkomstig deze statuten. De voorzitter vertegenwoordigt de 
Commissie.  

 
Artikel 6 

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, hetzij op initiatief van de Beheerraad, hetzij op een 

met redenen omkleed schriftelijk verzoek, ondertekend door ten minste drie leden der commissie. 
Minstens éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering bijeengeroepen, waarop het jaarlijks 

verslag over de bedrijvigheid en de toestand der commissie wordt voorgelegd.  
 

Artikel 7 
De beslissingen van de commissie worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte 

stemmen, de raadgevende leden gehoord. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 

beslissend.  
 

Artikel 8 
De secretaris heeft volmacht voor het tekenen van de gewone stukken en de briefwisseling; de 

brieven of stukken welke de commissie binden of op geldverhandelingen betrekking hebben, moeten 

mede worden ondertekend door de voorzitter of, bij deze afwezigheid, door een door hem behoorlijk 
gevolmachtigd ander lid van de Beheerraad.  

 
Artikel 9 

Wijziging van de statuten of ontbinding der commissie kan alleen door de gemeenteraad worden 

bevolen, eventueel op voorstel der commissie.  


