Statuten adviesraad stadsmuseum
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2019

Artikel 1 – Benaming en zetel
Rekening houdend met artikel 304, paragraaf 3 van het decreet lokaal bestuur, rekening houdend met
artikel 9c van het cultuurpact, wordt het stadsmuseum Lier geadviseerd door de adviesraad
stadsmuseum.
De zetel is gevestigd in: Florent Van Cauwenberghstraat 14, 2500 Lier. Bij eenvoudige beslissing van
het bestuur kan de zetel overgebracht worden naar om het even welke plaats. Op de zetel worden alle
administratieve stukken bewaard met betrekking tot de vergaderingen.
Artikel 2 – Opdracht van het stadsmuseum
Stadsmuseum Lier is een erkend museum (periode 2019-2024: lokaal niveau), zoals bepaald in het
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, nl. een permanente instelling, niet gericht op het
behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de gemeenschap en haar
ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft
bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor
doeleinden van studie, educatie en genoegen. Deze opdracht wordt geconcretiseerd in de
strategische meerjarenplanning van de gemeente.
Artikel 3 – Doel en opdracht van de adviesraad stadsmuseum
De adviesraad stadsmuseum heeft tot doel het bevorderen van het museale erfgoedbeleid in het
belang van de collectie Lier, de stad en haar bevolking.
Om deze doelstellingen te bereiken zal de adviesraad stadsmuseum onder andere:
a) Adviezen uitbrengen inzake het beleid van stadsmuseum, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek, aan het stadsbestuur en in voorkomend geval, aan andere instanties.
b) Activiteiten op dit gebied coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen
diensten in organisaties die actief zijn op erfgoedgebied, in de ruime betekenis van het woord.
c) Informatie en documentatie verzamelen over erfgoed in Lier en de behoeften terzake.
d) Deelnemen aan overleg en informatie uitwisselen met andere erkende raden van de stad.
Om deze opdracht te kunnen uitoefenen heeft de adviesraad recht op informatie over alle
beleidsbeslissingen van de stad Lier betreffende het stadsmuseum.
Artikel 4 – Samenstelling
De adviesraad wordt samengesteld uit max. 15 gebruikers van de stad Lier. De kandidaturen voor de
adviesraad zullen opgevraagd worden via een openbare oproep, en moeten aan de toegevoegde
ambtenaar toegezonden worden.
Indien de kandidaat-afgevaardigde zich meteen wenst kandidaat te stellen voor het voorzitterschap,
dient hij/zij dit ook expliciet aan te geven.
Diversiteit, interesse, ervaring en deskundigheid vormen leidende principes in de samenstelling. De
adviesraad stadsmuseum streeft ernaar dat hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden van
hetzelfde geslacht zijn.
Als gevolg van het testament van 19 juli 1883 van mevrouw Wuyts-Van Campen en het codicil van 17
juni 1886 maakt de burgemeester en een lid van het OCMW deel uit van de adviesraad.
Op verzoek van de voorzitter van de adviesraad kan, in samenspraak met het bestuur, één
vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad (met uitzondering van
gemeenteraadsleden) uitgenodigd worden voor de toelichting en de bespreking van de agenda. De
betrokken schepen kan uitgenodigd worden (zonder stemrecht) om de vergadering van de adviesraad
bij te wonen.
Artikel 5 - Werking
De vergaderingen van de adviesraad zijn plenair.

Naargelang de thema’s en projecten die zich aandienen kan de adviesraad permanente of tijdelijke
werkgroepen vormen, bestaande uit leden van de adviesraad en (ervarings-)deskundigen. De raad
kan deze deskundigen coöpteren als stemgerechtigd lid.
Eénmaal per jaar organiseert de adviesraad een open vergadering om een stadsbrede betrokkenheid
van geïnteresseerde burgers/organisaties bij thema’s en projecten mogelijk te maken.
Artikel 6 – Verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter
De adviesraad kiest onder haar leden één voorzitter en één ondervoorzitter.
Artikel 7 – Secretariaat
De teamleider stadsmuseum of een museummedewerker die hem vervangt, wordt als nietstemgerechtigd lid toegevoegd aan de adviesraad stadsmuseum. Hij/zij wordt belast met het
secretariaat en kan zich hierbij laten bijstaan door een museumpersoneelslid mits akkoord van de
voorzitter van de adviesraad.
Artikel 8 – Duur van het mandaat
De adviesraad stadsmuseum wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, uiterlijk zes maanden na de
installatie van de nieuwe gemeenteraad. Zolang de nieuwe adviesraad niet is samengesteld, blijft de
uittredende raad in functie.
Artikel 9 - Lidmaatschap
De hoedanigheid van een lid wordt verloren:
• door ontslag dat aan de voorzitter moet worden meegedeeld;
• door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
• door het verstrijken van de mandaatstermijn;
• door drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging;
• Aan het mandaat van een deskundige wordt een einde gesteld:
• door ontslag dat moet gebeuren aan de voorzitter;
• door intrekking van het mandaat door de organisatie die hem heeft aangesteld, deze
• intrekking moet meegedeeld worden aan de voorzitter;
• door drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging. Het bestuur zal het ontslag
dan meedelen aan de organisatie van de afgevaardigde, deskundige.
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 koepel.
Artikel 11 – Interne werking
De adviesraad stadsmuseum stelt voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden een
huishoudelijk reglement op, dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt onderworpen.
De toetreding tot de adviesraad behelst de aanvaarding van het huishoudelijk reglement en houdt de
verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 12 – Bestemming van adviezen
De adviesraad stadsmuseum maakt haar adviezen over aan het college van burgemeester en
schepenen, of betreffende specifieke beleidsmateries waarvoor het college niet bevoegd is, aan de
gemeenteraad. Voor elk geformuleerd advies heeft de adviesraad recht op een beargumenteerde
reactie van de stad binnen de termijn van 8 weken.
Artikel 13
Alle mandaten worden onbezoldigd waargenomen.
Artikel 14 - Link naar participatiereglement
De bepalingen over de toelage, logistieke ondersteuning, de werkwijze en termijnen van
adviesverlening en informatievragen, verzekering, minimumrol van de toegevoegde ambtenaar en
bevoegde schepen, zullen geregeld worden in het participatiereglement.
Artikel 15: inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking en vervangt het voorgaande besluit.

