HUISHOUDELIJK REGLEMENT MUSEUMRAAD
Artikel 1: erkenning
Het stadsbestuur erkent de museumraad als (niet-verplichte) adviesraad, volgens de nadere
voorwaarden bepaald in dit reglement.
Artikel 2: opdracht en doelstellingen
Het stadsbestuur zal de museumraad betrekken bij de voorbereiding, de uitvoering, de opvolging en de
evaluatie van het gemeentelijk beleid. Daarnaast heeft de museumraad de mogelijkheid om het
stadsbestuur te adviseren over alle beleidsdossiers, waarvan zij het relevant vindt.
De museumraad begeleidt en adviseert de ontwikkeling van een globale visie voor Archief en Musea
Turnhout.
De stafcel formuleert beleidsvoorstellen aan de museumraad.
De museumraad houdt toezicht op de werking van de stafcel. Om dit te realiseren ontvangen alle leden
van de museumraad alle verslagen van de vergaderingen van stafcel en werkgroepen.
Adviezen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Men streeft bij een advies naar
consensus.
Binnen haar activiteiten draagt de museumraad zorg voor een optimale betrokkenheid van de
stichtende verenigingen en de stedelijke adviesraad voor culturele materies met de werking van Archief
en Musea. Hiertoe verplichten de vertegenwoordigers zich tot een sterke terugkoppeling van de werking
van de museumraad naar de stichtende verenigingen en omgekeerd. De stafcel bezorgt verslagen van
vergaderingen op regelmatige basis aan de leden van de museumraad.
Artikel 3: ondersteuning
Het stadsbestuur zal de museumraad ondersteunen door:
a) op de stedelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. Het
stadsbestuur kan verantwoording vragen over de aanwending van het budget;
b) het ter beschikking stellen van een medewerker voor administratieve ondersteuning;
c) het ter beschikking stellen van infrastructuur voor bijeenkomsten van de museumraad;
d) de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de leden van de museumraad.
Artikel 4: samenstelling
Er zijn drie categorieën van leden:
1) stemgerechtigde leden: vertegenwoordigers van de drie stichtende verenigingen van Archief &
Musea Turnhout
a. drie vertegenwoordigers vanuit de Vrienden van het Begijnhof
b. drie vertegenwoordigers vanuit Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart

c. drie vertegenwoordigers vanuit de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de
Antwerpse Kempen Taxandria
2) stemgerechtigde toegevoegde leden:
a. twee vertegenwoordigers vanuit de stedelijke adviesraad voor culturele materies
3) niet-stemgerechtigde toegevoegde leden:
a. schepen van cultuur
b. manager cluster ‘beleving’
c. stafmedewerkers
d. stadsarchivaris
e. vertegenwoordiger projectvereniging Erfgoed Noorderkempen
Voor de samenstelling van de museumraad wordt geopteerd voor een gelijk aandeel van de drie
stichtende verenigingen. Elke vereniging duidt binnen haar midden vier vertegenwoordigers aan. Indien
één of meerdere verenigingen minder dan vier leden wensen af te vaardigen, wordt geopteerd voor
gewogen stemmen binnen de museumraad.
De schepen bevoegd voor cultuur wordt als waarnemer en als bindpunt tussen de museumraad en de
gemeenteraad op de vergaderingen uitgenodigd. Voorzover nodig, kan de museumraad om
commissiezittingen verzoeken om terugkoppeling van het museale gebeuren met de gemeenteraad te
realiseren.
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DE HOON Kris
VAN WIJNSBERGHE Chris
DE KOK Harry
DUBOIS Lut
HENDRICKX Bert
VAN DER CELEN Gib
AERTS Koen
CAMPERS Chris
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Stedelijke adviesraad voor culturele materies
Stedelijke adviesraad voor culturele materies
Kring Taxandria
Kring Taxandria
Kring Taxandria
Kring Taxandria, ondervoorzitter
Turnhout Wereldcentrum
Turnhout Wereldcentrum
Turnhout Wereldcentrum
Turnhout Wereldcentrum, voorzitter
Vrienden Begijnhof
Vrienden Begijnhof
Vrienden begijnhof
Vrienden Begijnhof

Artikel 6: duur van het lidmaatschap
De duur van het lidmaatschap bedraagt maximum 6 jaar en is hernieuwbaar. De mandaten vervallen bij
de installatie van de nieuwe gemeenteraad en ten laatste binnen de 6 maanden volgend op de
installatie van een nieuwe gemeenteraad.
Aan het lidmaatschap komt een einde door:
- Ontslag uit de museumraad;
- Overlijden of rechtsonbekwaamheid;
- Wanneer men niet meer voldoet aan gestelde criteria.

In dat geval wordt een nieuw lid voorgedragen door de stichtende verenigingen.
Artikel 7: functies
De museumraad verkiest in haar midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Beiden dienen een
verschillende stichtende vereniging te vertegenwoordigen. Hun mandaat is hernieuwbaar. Een zo groot
mogelijke rotatie wordt hierbij beoogd.
De samenkomsten van de museumraad worden voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid
door de ondervoorzitter.
Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst. Deze duidt een secretaris aan.
Artikel 8: werkgroepen
De museumraad kan thematische werkgroepen oprichten voor het onderzoek van bepaalde aspecten
van het beleid. Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over
een specifiek item. De werkgroepen vergaderen afzonderlijk om te beraadslagen over de hen
toegewezen opdracht. Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden ter goedkeuring voorgelegd aan
de museumraad.
Elke werkgroep wordt voorgezeten door een medewerker van Archief en Musea.
Artikel 9: vergaderfrequentie
De museumraad vergadert minimum vier keer per kalenderjaar. De vergaderdata worden op de eerste
vergadering van het kalenderjaar vastgelegd.
Op verzoek van vier leden roept de voorzitter een bijzondere vergadering bijeen.
Artikel 10: agenda en uitnodiging
De uitnodiging en de agenda worden ten minste 14 kalenderdagen voor de bijeenkomst verstuurd naar
de leden.
De voorzitter en de secretaris werken samen een agendavoorstel uit. Leden kunnen agendapunten
indienen bij secretaris en/of voorzitter.
Artikel 11: openbaarheid en verslagen
De samenkomsten van de museumraad zijn niet openbaar.
Van elke zitting van de museumraad wordt een verslag opgesteld. Dit wordt uiterlijk 1 maand na de
vergadering aan de leden bezorgd. Elke inwoner van de gemeente kan via de secretaris de verslagen
inkijken.
Artikel 12: zelfevaluatie
Ten laatste halverwege de legislatuur evalueert de museumraad de huidige werkwijze en samenstelling.

Artikel 13: principes goed bestuur
De museumraad streeft ernaar de principes van ‘goed bestuur’ na te leven conform artikel 67 van het
cultureel-erfgoeddecreet, onder andere:
- naleven deontologische code (‘gedragscode’) stad Turnhout en deontologische code
International Council of Museums
- huishoudelijk reglement adviesraad
- mandaten beperkt in tijd
- zelfevaluatie (zie artikel 12)
- schriftelijk afsprakenkader
- evenwichtige samenstelling

