Besluit tot instelling ‘kunstraad Hulst’
Het college van de gemeente Hulst;
gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen het:
Instellingsbesluit ‘kunstraad Hulst’
Artikel 1 De kunstraad
Er is een kunstraad die desgevraagd adviseert aan het college over
activiteiten op het gebied van kunst.
Artikel 2 Doelstelling
De kunstraad heeft tot doel:
- bestaande initiatieven te ondersteunen en te zorgen voor een goede afstemming
- vraagbaak te zijn voor kunstenaars
- verbinding te leggen tussen bestaande organisaties
- professionele en amateurkunst: aandacht aan beide te schenken
- de ambitie na te streven: promotie van kunst in Hulst
- op termijn een meerjarenambitie te ontwikkelen.
Artikel 3 Taak
De kunstraad brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels,
op verzoek schriftelijk advies uit aan het college over:
 Bestaande initiatieven;
 Mogelijke verbindingen tussen bestaande organisaties en bestaande evenementen;
 Verbeteringen ten aanzien van de promotie van kunst in Hulst
 Professionele- en amateurkunst: onderscheid en samenwerking
 Op termijn: meerjarenambitie.
Artikel 4 Samenstelling en lidmaatschap
1. De kunstraad bestaat uit 7 leden.
2. De leden en plaatsvervangende leden worden door het college van burgemeester en
wethouders benoemd.
3. Voor benoeming als bedoeld in het derde lid komen in aanmerking personen woonachtig
in de gemeente Hulst met organisatorisch talent en/of deskundigheid op het gebied
van ‘kunst en evenement’.
4. De leden zijn geen lid van de culturele commissie, gemeenteraad of een
raadscommissie (artikel 84, tweede lid, juncto artikel 83, tweede lid van de
Gemeentewet).
5. In het kader van de dualisering kunnen sinds 7 maart 2002 in de kunstraad geen
raadsleden meer zitting hebben. Bij de benoeming van de leden als bedoeld in het
derde lid wordt er gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van ‘organisatie’ en
‘kunst’. Daarbij dient tevens te worden gestreefd naar een evenwichtige
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vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen en van mannelijke en
vrouwelijke leden.
Artikel 5 Voorzitter
1. Uit zijn midden wordt een voorzitter gekozen. Ambtelijke ondersteuning wordt
geboden.
2. De voorzitter heeft in de kunstraad stemrecht.
Artikel 6 Secretaris
1. Het college wijst de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris
van de kunstraad aan.
2. De secretaris is geen lid van de kunstraad.
3. De secretaris dient de kunstraad desgevraagd van advies.
Artikel 7 Zittingsperiode
1. De benoeming van de leden in de kunstraad en hun plaatsvervangers geschiedt voor
een periode van vier jaar gelijk aan de raadsperiode.
2. Het lidmaatschap van de kunstraad eindigt:
a. op eigen verzoek;
b. door ontslag vanwege het college van burgemeester en wethouders;
c. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan het lid van de kunstraad
is.
3. Een lid dat ontslag neemt, doet daarvan, twee maanden voor de gewenste
ontslagdatum, schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de kunstraad, die
maatregelen treft om in de vacature te voorzien.
4. Aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat hun opvolgers zijn benoemd.
5. De aanbeveling door de kunstraad voor de vervulling van een tussentijdse vacature
geschiedt binnen twee maanden nadat zij is ontstaan.
6. Leden die een tussentijdse vacature vervullen, nemen wat het tijdstip van aftreden
betreft , de plaats in van degenen in wier plaats zij zijn benoemd.
Artikel 8 Tekenen van stukken
De stukken van de kunstraad worden ondertekend door de voorzitter.
Artikel 9 Deskundigen
De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het
deelnemen aan de vergaderingen van de kunstraad.
Artikel 10 Werkwijze
1. De kunstraad komt bijeen:
a. wanneer de voorzitter dit nodig acht
b. wanneer een meerderheid van de kunstraad dit nodig acht
c. op verzoek van het college.
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2. De secretaris roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de
punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee
weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.
3. De kunstraad vergadert slechts als ten minste 50% van het minimum aantal
kunstraadleden (4), onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter,
aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter
binnen één week een nieuwe vergadering. In deze laatste vergadering kunnen besluiten
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
4. Besluiten van de kunstraad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de
stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.
5. De kunstraad vergadert in besloten kring. Indien de kunstraad het nodig acht, is het
mogelijk een openbare bijeenkomst te houden.
6. Het advies van de kunstraad aan het college bevat voor zo ver relevant de zienswijzen
van de leden van de kunstraad.
Artikel 11 Slotbepalingen
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist een meerderheid van de
kunstraad.
Aldus vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en wethouders van Hulst,
de secretaris,
de burgemeester,
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Artikelsgewijze toelichting op het instellingsbesluit kunstraad
Artikel 3
In het kader van de dualisering kunnen sinds 7 maart 2002 in de kunstraad geen
kunstraadsleden meer plaatsnemen (zie artikel 84, tweede lid, juncto artikel 83,
tweede lid van de Gemeentewet).
Artikel 4
De kunstraad is een raad van advies aan het college.

Artikel 5
De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden aangewezen door het
college. Zij zijn geen lid van de kunstraad. Het verdient aanbeveling dat deze
personen uit het ambtelijk apparaat (bij voorkeur uit de sector welzijn) afkomstig zijn.
Zodoende kan een deskundige worden aangewezen voor de functie van secretaris
en die van plaatsvervangend secretaris. Ook van de plaatsvervangend secretaris
wordt immers verwacht dat hij de kunstraad desgevraagd van advies dient.

Artikel 7
Indien de secretaris en plaatsvervangend secretaris afkomstig zijn uit het ambtelijk
apparaat of is doorgaans al zoveel deskundigheid in de kunstraadvergaderingen
bijeengebracht dat het uitnodigen van andere deskundigen kan worden beperkt.

4

