Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 9 oktober 2012

Aanwezig :
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
Mevr. Nathalie Gagelmans, dienstverantwoordelijke Cultuur en Bibliotheek
Dhr Peter Buysse, , dhr Willy Van Maercke
Mevr. Annemie Thys, ,
Verontschuldigd :
Dhr. Steven Dietvorst, Schepen van Cultuur
Dhr Achiel Ossaer, dhr Erik Binon
Mevr. Paule Lemmens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij aanvang van de vergadering werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van
Catherine Zachée, bestuurslid en penningmeester van de Cultuurraad.
Catherine is overleden op 21 september.

Goedkeuring verslag 10 september 2012
Verslag werd goedgekeurd zonder opmerkingen.
Briefwisseling









Subsidieaanvraag van 1250 euro voor concert Jeugdkoor in mei 2013 .
Cultuurraad staat zeker positief tegenover het initiatief maar zal op de volgende
vergadering overleg plegen in verband met het bedrag.
Gratis verzekering voor vrijwilligerswerk blijft behouden in 2013 maar dit is enkel
geldig tegenover derden.
Wijziging subsidiereglement werd besproken en zal voorgesteld worden op de OCR
met verduidelijking waar nodig om misverstanden te vermijden. Bijlage met overzicht
“naakte” kosten wordt toegevoegd.
Subsidie van 250 euro voor aperitiefconcert werd goedgekeurd (zie verslag
Gemeenteraad van 27 augustus)
Aanvraag subsidie project “Schilde Carolled” (buurtverenigingen Ringdreef, Hoge
Haar en Schilde Bergen) valt onder de noemer “straatfeesten” en dient dus dat kanaal
te volgen.
Cultuurraad heeft zijn advies gegeven inzake de geplande wijziging van 2970 Info en
2970 Actief.
Eveneens werd advies verstrekt in verband met het opbouwen van een budget voor de
aankoop van kunst.
Opmerking vanwege buurtvereniging Moerstraat. Advies inzake erkenning werd reeds
in maart 2011 verleend op voorwaarde dat verzekering B.A. in orde werd gebracht.
Dossier werd blijkbaar nog niet ingediend. Moeten wij als Cultuurraad nu terug een
advies geven inzake erkenning na ontvangst van dat dossier ?.
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Op de uitnodiging voor de OCR dienen onderaan de namen verwijderd te worden van
de niet meer als bestuurslid “geregistreerde” personen.

P.I.A.
Van 16 tot 26 oktober zal een tentoonstelling plaatsvinden in het Gemeentehuis (gang
Raadzaal) in verband met het Gemeenschapscentrum. Plannen worden uitgehangen.
Overlijden Catherine Zachée
Op het overlijdensbericht van Catherine stond vermeld : “geen bloemen, noch kransen” .
Het stond iedereen vrij om zijn medeleven eventueel te betuigen door een bijdrage te storten
aan Amnesty International. Volgende vergadering zal bekeken worden in welke mate de
Cultuurraad iets kan doen.
Door het overlijden van Catherine Zachée komt de functie van penningmeester open te staan.
Peter zou ook als gevolmachtigde geregistreerd staan en zal contact opnemen met de bank om
te kijken wat er dient te gebeuren.
Willy is bereid om als penningmeester te fungeren en zal in eerste instantie Jacques Denys
(vriend van Catherine) contacteren om de bestaande financiële administratie te krijgen.
Cultuurraad
Voorstel webstek Cultuurraad
Aan de webstek zullen nog enkele wijzigingen gebeuren (banner aanpassen, informatie
groeperen ….). In een later stadium nog eens terug te overlopen. Men kan al wel info bekijken
op www.cultuurraadschilde.be
Cultuurbank Dorpshuis
Geen verder nieuws, Erik Binon was niet aanwezig
Cultuurraad Voor- en Noorderkempen
zie bijlage
Toneelvoorstelling De Loteling
Nog 6 voorstellingen te gaan (weekend 14 en 21 oktober)
Verwendag BIB
Gaat door op 20 oktober, geen bijzonderheden te melden.
Open Cultuurraad (25 oktober)
Nagedachtenis Catherine en voostelling Nathalie door Fons
“Nabeschouwing” vorige OCR en “Briefwisseling” (adviezen) door Achiel
Patrimonium in aanbouw door Steven
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Toelichting subsidiereglement door Nathalie
In de kijker : Dodoenstuin door Mieke Vanderhaeghen
Verkiezing dagelijks bestuur door Peter en Achiel
Voorbije activiteiten door Fons
Activiteiten : tentoonstelling Nieuwe Haagse School door Nathalie
Data OCR 2013 door Fons
Rondvraag
Bestuursverkiezing (februari 2013)
zie hoger (Open Cultuurraad)
Rondvraag
Geen vragen.
Volgende vergadering
Dinsdag 13 november 2012 om 20.00u
___________________________________________________________________________

BIJLAGE AAN VERSLAG BESTUURSVERGADERING 9 OKTOBER 2012
NIEUW DECREET LOKAAL CULTUURBELEID







Witboek goedgekeurd door minister april 2011
Planlastendecreet {praktische uitvoeringsregels}:rapporteringsverplichtingen en
subsidieregeling goedgekeurd 15/07/11
Volledig decreet goedgekeurd door Vlaamse Regering 20/04/12
Op 20/07/12 goedkeuring door Vlaams Parlement
Op 30/10/12 worden beleidsprioriteiten en criteria, waaraan gemeenten moeten
voldoen, geconcretiseerd
Start op 01/01/2014

Cultureel Beleidsplan vervalt, maar moet geîntegreerd worden in Algemeen Gemeentelijk
meerjarenbeleidsplan. Dit moet ingediend worden einde 2013.
Geen verplichting meer om subsidies te besteden aan loon cultuurfunctionarissen.
Gemeenten moeten minstens 0,80 euro per inwoner besteden aan ondersteuning
verenigingen en instellingen.
Gemeenten moeten beschikken over C.C of G.C. met beheersorgaan conform aan
cultuurpact. Lijst van gemeenten die C.C. organiseren is opgesteld.
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BIB moet ook voldoen aan specifieke eisen





on-line catalogus.
laagdrempelig ook voor moeilijk te bereiken doelgroepen: b.v.- personen met
leesbeperking,- langdurig zieken en personen in rusthuizen.
75 % nederlandstalige publicaties.
samenwerking met onderwijsinstellingen.

Subsidies
Gemeenten, die reeds gesubsidieerd werden op basis van het decreet van 13/07/2001,
behouden deze subsidie {geïndexeerd } voor 2013.
Vanaf 01/01/2014
Bij structurele samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod met minstens 4
gemeenten, waarvan 1 met C.C.: 0,33 euro per inwoner met plafond 82 500 euro.
Gemeentelijke inbreng verplicht gelijk aan Vlaamse inbreng.
Voor Gemeentelijk Lokaal Beleidsplan: < 10 000 inwoners: 28 000 euro.
> 10 000 inwoners: 56 000 euro.

Voor BIB
< 10 000 inwoners: 56 000 euro
> 10 000 inwoners mits samenwerking met andere gemeenten: 6,5 euro per inwoner.

Voor C.C. of G.C
categorie A
categorie B
categorie C

400 000 euro
210 000 euro
130 000 euro

Gemeenschapscentra mogen 20% afwijken van vereiste m² mits grondige motivatie en
minstens 300 m².

**************************************
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