Cultuurraad Evergem

Verslag

Verslag Algemene Vergadering Cultuurraad 16 oktober 2012
om 19u30 in Raadzaal Ertvelde
Aanwezigheid

Aanwezig: de afgevaardigde van de aangesloten verenigingen, het bestuur van de
Cultuurraad, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Els Buelens
(cultuurfunctionaris-directeur), Karel van Poucke (cultuurfunctionaris), Fernand
Deliaert (Vl. Belang)
Verontschuldigd: Elise Verdegem (Cubeco), Lieve Willems (Bib), Patrick Mommens,
(penningmeester), Francine Hamerlinck (secretaris), Roger De Kerpel; de
afgevaardigden van: Davidsfonds Belzele, Ertveldsch Bier Ultimatum, Kinder- en
Jeugdkoor Kluizen, De Belsongs, Kon. Fanfare St.-Cecilia, Kon. A CapellaSamankoor, KWB Doornzele, KWB Ertvelde, Markant Evergem, Neos Sleidinge,
Neos Evergem, Par. zangkoor Ertvelde, Sjaloomkoor Doornzele, Vermeylenfonds,
Vl@s Ertvelde, Ziekenzorg Ertvelde/Rieme/Kluizen.
Verontschuldigd maar vervanging voor de afgevaardigde van: VTB Fotoclub,
Videoclub Evergem VZW, VTB Diaclub,
Afwezig: Gezinsbond Ertvelde & Rieme, Gezinsbond Evergem, Gezinsbond Kluizen,
Sing4ever, KVLV Sleidinge, LG Doornzele, Okra Evergem&Wippelgem, Sleinse
Filmclub, St.-Kristoffelkoor, Theater Strobos.

Inleiding

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen. Bij de aanvang van de
vergadering waren er 48 van 81 stemgerechtigde leden aanwezig, wat betekent dat
we in voldoende aantal zijn om de adviezen te stemmen.
Nadien hebben nog 4 stemgerechtigden de vergadering vervoegd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 17 april 2012

Freddy Van Herzeele wil nog een aanvulling geven op punt 3 van het verslag, nl. over
de Uitdatabank. Eind 2012 zijn er opleidingen voorzien vanuit dienst Communicatie,
omdat ‘Je plek op het net’ vanaf 31/08/2013 er anders zal uitzien. Tot dan mogen de
activiteiten zoals vanouds op ‘Je plek op het net’ ingevuld worden. Info volgt nog van
dienst Communicatie.
Vraag: Wat als ons werkjaar start in januari? Antwoord is dat wij voor de berekening
van de subsidies het werkjaar september – augustus in rekening nemen hoe het
werkjaar van de verenigingen er ook uitziet.
Het verslag wordt goedgekeurd met 46 stemmen voor en 2 onthoudingen.

2. Subsidiedossier 2011-2012: advies

Freddy Van Herzeele geeft uitleg bij de subsidieverdeling:
- Vanuit het cultuurcentrum werden de activiteiten uit de backoffice van ‘Je plek
op het net’ van de periode september 2011 tot en met augustus 2012
bekeken.
- Het overgrote deel van de socio-culturele verenigingen hebben de gegevens
op ‘Je plek op het net’ ingevuld en kunnen er mee werken.
- In juli 2012 werden alle dossiers verwerkt en teruggekoppeld naar het bestuur
van de Cultuurraad en waar nodig wijzigingen aangebracht.
- In september is dan een brief gestuurd met de uitprint van de activiteiten
(socio-cultureel) of de beoordeling van het gemeentelijk dossier
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(amateurkunst en erfgoed), waarbij tot 1 oktober nog wijzigingen konden
aangebracht worden.
Vorig jaar werd een bedrag van 29.711 euro verdeeld, nu 30.698 euro.
Deze verdeling kan voorgelegd worden in het college van november.
Vraag
en
discussie
over
de
terugwerkende
kracht:
indien
amateurkunstverenigingen een dossier invullen, maar hun doelstellingen niet
halen, het nalaten te communiceren aan het cultuurcentrum en toch subsidies
opstrijken, dan kunnen er sancties volgen. Omgekeerd kan ook: indien er toch
nog aanvullingen nodig zijn op het dossier bvb. naar samenwerkingen toe,
dan kan dit naar volgend jaar toe gecorrigeerd worden.

Advies over de subsidieverdeling met 46 stemmen voor en 2 onthoudingen.

3. Samenstelling Cultuurraad nieuwe legislatuur

Gelijklopend met de legislatuur van de Gemeenten moeten ook de adviesraden,
waaronder de Cultuurraad, opnieuw worden samengesteld. Deze samenstelling moet
gebeuren binnen de vier maand volgend op de installatie van een nieuwe
gemeenteraad. Een mandaat van een lid van de Algemene Vergadering van de
Cultuurraad duurt normaliter zes jaar.
Elke Culturele organisatie en elke geïnteresseerde inwoner van de gemeente kan zich
kandidaat stellen voor coöptatie in de Algemene Vergadering, conform de
reglementering bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Kandidaturen moeten binnen zijn op het secretariaat van de Cultuurraad ten laatste
op 31 december 2012.
Praktisch: voor de nieuwe legislatuur dient iedereen hierboven vermeld een nieuwe
aanvraag in te dienen. Zowel de socio-culturele, de amateurkunstverenigingen als de
gecoöpteerden krijgen alle formulieren per mail opgestuurd. Men hoeft enkel de
formulieren in te vullen die voor zijn bepaalde situatie van toepassing zijn. Deze
formulieren zullen ook te vinden zijn op www.cultuurraadevergem.be

-

Specifiek voor de verenigingen:
Vertegenwoordiging van de vereniging in de Algemene Vergadering
Gegevens van de vereniging.
Kandidaatstelling bestuur (facultatief)



Voor personen die vanuit hun culturele interesse wensen aan te sluiten bij de
Algemene vergadering:
Coöptatie van een deskundige in de Algemene Vergadering.


-

Personen die vanuit hun culturele interesse zich ook wensen kandidaat te
stellen voor het bestuur van de Cultuurraad vullen volgende formulieren in :
Coöptatie van een deskundige in de Alg. Vergadering
Bestuur / kandidaatstelling.

Aandachtspunt: Gelieve rekening te houden met de desbetreffende artikels van het
Huishoudelijk Reglement van de CR. (zie www.cultuurraadevergem.be)
In de Burggrave editie december zal ook een oproep gelanceerd worden vanuit de
Cultuurbeleidscoördinator voor alle adviesraden, waaronder de Cultuurraad, maar de
verenigingen die momenteel aangesloten zijn, sturen de formulieren best op naar het
secretariaat, uiterlijk op 31 december 2012!
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Vraag: kunnen de ontslagnemende bestuursleden niet communiceren dat ze zich
opnieuw kandidaat mogen stellen en zo hun functie behouden? Antwoord is dat
iedereen zich kandidaat mag stellen, dus indien er 50 kandidaturen binnenkomen,
dan worden er uit die 50 maximum 12 gekozen. Er is geen minimum, maar een raad
kan maar functioneren als er een voorzitter, secretaris en penningmeester is (3).
Suggestie: bij de uitnodiging van de volgende Algemene Vergadering de kandidaten
vermelden die zich al dan niet opnieuw verkiesbaar stellen.

4. Straatnamen: kennisgeving

Freddy licht toe dat het bestuur van de Cultuurraad het mandaat gekregen heeft van
de Algemene Vergadering om vanuit de werkgroep straatnamen autonoom advies te
mogen verlenen wanneer de gemeente de vraag tot advies stelt. Aangezien er veel
nieuwe straten aangelegd worden, is het nl. onbegonnen werk om daarvoor telkens
een vergadering te beleggen.
Erik Goethals licht de kennisgeving toe. Er zijn twee nieuwe straten aan het terrein
‘Grote Nest’, grenzend aan Gent en gelegen tussen Langerbrugge en Doornzele.
‘Grote Nest’ is het laatste zone van het 160 ha grote bedrijventerrein ‘NEST’. De
werkgroep van de Cultuurraad keek zoals steeds naar toponiemen om de straten te
benoemen en gaf als advies Malsrode (verwijzend naar de heerlijkheid Evergem) voor
de straat vanuit Gent en Meintjesgoed (oude benaming voor De Nest) voor het
tweede straat.
Straat 1 is deels gelegen op Gents grondgebied. Ghent Industrial Investment NV
wou de
straat graag aan de families Delori en Maes opdragen, voor hun
inspanningen bij de ontwikkeling van dit gebied. Daarom werd de naam DeloriMaeslaan voorgesteld.
De werkgroep van de Cultuurraad volgde dit advies en verwees voor de tweede straat
i.p.v. een toponiem ook naar personen, nl. Baron Floris Van Loo, die aan de basis lag
van de eerste centrale van Langerbrugge en zoon was van August Van Loo,
burgemeester van Evergem. Om naar beide personen te refereren, werd de
straatnaam Baron van Loo-laan voorgesteld. Beide namen Delori-Maeslaan en Baron
van Loolaan zijn dan uiteindelijk weerhouden.

5. Varia

Nieuwe
vereniging

Freddy deelt mee dat er een nieuwe vereniging is toegetreden tot de Cultuurraad, nl.
VTB videoclub Evergem, vroeger gevestigd in Gent, nu in de VTB-lokalen in de
Hekstraat. Freddy juicht toe dat er nieuwe verenigingen toetreden (71 t.o.v. 51 in
vorige legislatuur), maar wijst er ook op dat bij subsidies de taart over meerdere
verenigingen moet verdeeld worden.

Mededeling

Freddy deelt mee vanuit de vorige Algemene Vergadering dat de Culturele
Veertiendaagse in 2014 zal plaatsvinden van 14 tot 30 maart. Verdere info volgt na de
installatie van het nieuwe bestuur van de Cultuurraad.

Nieuw decreet
lokaal cultuurbeleid

Els Buelens licht toe. Het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap is niet helemaal nieuw-nieuw, er zijn enkel wijzigingen aangebracht.
We zetten de belangrijkste even op een rijtje:
1) Meer autonomie: de gemeentebesturen krijgen meer autonomie om het lokaal
beleid uit te stippelen. Dit regelt o.a. de werking van de
cultuurbeleidscoördinator als coördinator van de lokale actoren, het opmaken
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van het beleidsplan met de bib en cc en de projecten met de 1 euro subsidie
(36.000 euro in totaal).
- Ook de werking van de bib en het cc wordt hierin bepaald, alsook het
intergemeentelijk samenwerkingsverband COMEET. De subsidies voor de bib
en het cc blijven dezelfde, maar er is meer ruimte om die zelf in te vullen.
2) Administratieve vereenvoudiging geregeld door het planlastdecreet: van 2002
tot 2011 dienden de bib en het cc aparte beleidsplannen in, vanaf 2011 stelde
de cultuurbeleidscoördinator een geïntegreerd plan op dat ter advies werd
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
- Niet alleen cultuur, maar ook jeugd, sport en mobiliteit,… hebben een
sectoraal beleidsplan, vandaar dat het planlastdecreet stelt dat alle plannen
best geïntegreerd worden in een gemeentelijk meerjarenplan dat alle
domeinen behelst.
- De Vlaamse prioriteiten die vooropgesteld worden zijn (1) een kwalitatief en
duurzaam lokaal cultuurbeleid (gebied van de cultuurbeleidscoördinator), (2)
een laagdrempelige bib aangepast aan de hedendaagse behoeften en (3)
een cc dat voorkomt in de lijst van steden & gemeenten – niet elke gemeente
kan een gesubsidieerd cc hebben, dit heeft te maken met het ruimtelijk
structuurplan, verstedelijking en de regionale functie die een cc heeft.
- De Vlaamse prioriteiten voor cultuurbeleidscoördinator worden de
gemeenschapsvorming, de cultuureducatie (bib en cc) en het bereiken van
kansengroepen. De cultuureducatie komt ook terug in de Vlaamse prioriteiten
voor het cc en de bib.
- De cultuurbeleidscoördinator krijgt nu een subsidie van 50.000 euro voor de
verloning en daarnaast nog 36.000 euro projectsubsidie. De Vlaamse
regering geeft ook meer autonomie aan de gemeenten om het
personeelsbestand in te vullen en te betalen, waarbij een kwalitatief beleid
wel moet gegarandeerd blijven. De 50.000 euro dienst niet meer verantwoord
te worden met de verloning. De projectsubsidies gaan ook ruimer dan naar
gemeenschapsvorming.
- Freddy vult aan dat wellicht ook de benaming voor Cultuurraad gewijzigd zal
worden in de richting van Gemeentelijke adviesraad voor culturele
aangelegenheden. Wordt vervolgd…

Vraag: zijn er extra subsidies voor verenigingen mogelijk? Els antwoordt dat er niet
meteen ruimte voorzien is vanuit de Cultuurraad, maar met de 1 euro subsidie er
misschien wel meer ruimte komt. Ook het participatiebeleid kan andere werkvormen
aannemen, dus ruimer dan nu de Cultuurraad of de Gemeentelijke Adviesraad voor
culturele aangelegenheden. Het eigen aanbod met aandacht voor voldoende
ondersteuning voor het aanbod voor derden blijft belangrijk. In het cc is dat bvb.
infrastructuur ter beschikking stellen om activiteiten te organiseren in de verschillende
dorpskernen.
Vraag: kunnen verenigingen betrokken worden in de gemeenschapsvormende
werking vanuit de 1 euro subsidie? Els antwoordt dat als de plannen opgemaakt
worden en er gemeenschapsvormende projecten in voorkomen, de verenigingen
steeds bevraagd worden, bvb. bij Supervlieg of project WO I. Indien verenigingen zelf
gemeenschapsvormende initiatieven ontwikkelen, dan kan bvb. bekeken worden of er
projectsubsidies mogelijk zijn in de toekomst. Voorlopig is hier nog niet op ingegaan.
Vraag of verenigingen kunnen toetreden tot project WO I? Freddy antwoordt dat al
een aantal maanden geleden een oproep gelanceerd is tot vrijwilligers. Voorlopig zijn
maar 6 mensen betrokken in de werkgroep, dus indien er bij de verenigingen
vrijwilligers zich geroepen voelen, zijn ze meer dan welkom.
Didactisch
materiaal

Els licht toe: er is met de 1 euro subsidie didactisch materiaal aangekocht in de
verschillende ontmoetingscentra, zo zijn ze beter uitgerust. Het didactisch materiaal
omvat beamers, projectieschermen, geluidsinstallatie en tentoonstellingshaken. Ook
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een handleiding werd voorzien bij elke set. In december komt er een infomoment,
waarbij niet alleen de praktische info omtrent het materiaal toegelicht wordt, maar ook
de evoluties i.v.m. het evenementenloket en bijhorende retributie en verhuur van
materiaal, waarvoor ook software werd aangekocht.
Schepen Martine Willems licht toe dat alles online wordt geplaats vanaf 1 januari
2013, met een centraal loket in het gemeentehuis, waarbij ook handleidingen en foto’s
voor het te ontlenen materiaal te raadplegen zijn. Het materiaal kan ook zonder de
huur van een zaal ontleend worden. Vroeger waren er 3 uitleenposten voor allerhande
materiaal, nu zal alles in het magazijn Oostveld gecentraliseerd worden. In het online
programma zal ook te zien zijn welke lokalen reeds bezet zijn en wel materiaal reeds
ontleend is. Alle zalen zitten in het online programma behalve het Cultuurcentrum,
omdat hier ook ruimer dan alleen huur moet afgesproken worden.
Sportactiviteiten Freddy licht toe: er zijn verschillende verenigingen die geen subsidie meer krijgen
vanuit de sportraad voor de sportactiviteiten die ze organiseren. De achtergrond:
aangeven
- Voor 2004 kregen verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad subsidies voor
hun sportactiviteiten, maar hier kwam reactie op. Er werd afgesproken om
deze activiteiten voortaan aan de Sportraad aan te geven.
- In 2005 zag de Cultuurraad af van de subsidieverdeling en hevelde de
administratieve afhandeling over aan de gemeente, in casu het cc.
- In 2011 eiste de sportdienst van de gemeente de verdeling van de subsidies
op. Daar wordt geredeneerd dat verenigingen die hun sportactiviteiten
aangeven bij zowel Cultuur- als sportraad van 2 walletjes eten.
- De berekening volgens beide reglement is echter totaal anders: het
subsidiereglement ziet regelmatig terugkomende sportactiviteiten als één
reeks die maar voor één activiteit meetelt, in de sportraad ligt dat anders,
daar wordt het totaal aantal activiteiten geteld en verdeeld volgens punten.
- Freddy geeft de suggestie om geen sportactiviteiten meer aan te geven op Je
plek op het net en ze direct aan te geven aan de sportraad, maar ‘Je plek op
het net’ dient ook als promotiemiddel’.
- Afspraak is dat er een overleg tussen beide diensten en de Cultuurraad komt
om één en ander uit te klaren. Geven we nog mee dat de totale subsidiepot
bij beide raden ongeveer evenveel bedraagt.

Volgende vergadering: dinsdag 16 april 2013 in de Raadzaal van Ertvelde

Karel Van Poucke
Cultuurfunctionaris
Verslaggever AV ad interim

Freddy Van Herzeele
Voorzitter Cultuurraad
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