Raad voor Cultuurbeleid
Bestuursvergadering woensdag 19 februari 2014
Aanwezig
Achiel Ossaer, Ondervoorzitter
Erik Michiels, Frans Dubois, Leo Verduyn, Willy Van Maercke
Cecile Vanderschaeve, Mieke Oosters; Sieglinde Mertens
Kathleen Krekels, Schepen van Cultuur
Nathalie Gagelmans, dienstverantwoordelijke Cultuur en Bibliotheek
Verontschuldigd
Anneke Van der Kaaij, Annemie Thys
Jos Vanderhoven, Peter Buysse, Roland Doclo

1. Goedkeuring verslag
Het verslag van de vergadering van 7 januari 2014 werd goedgekeurd.
Leo Verduyn heeft besloten om zijn functie als raadslid bij de Cultuurraad te beëindigen wegens
persoonlijk redenen.
2. Opvolging actiepunten en literaire nieuwsbrief


Adviezen
Er werd door de Cultuurraad positief advies uitgebracht voor onderstaande aanvragen
-



Oldtimerrit die georganiseerd wordt door Kees Godrie in samenwerking met De
Hobbyboerkes en doorgaat op 31 augustus
Tentoonstelling Irène Bataille die doorgaat van 5 april tot 8 juni , een organisatie van het
Albert Van Dyckgenootschap

Literaire nieuwsbrief
Het was de bedoeling dat Achiel op 27 februari tijdens de vergadering van het Beheersorgaan
van de Bibliotheek toelichting zou geven over dit project. Door omstandigheden (presentatie
nieuw Gemeenschapscentrum op dezelfde dag) kan dit niet doorgaan. Achiel heeft evenwel
contact opgenomen met Kris Michielsen (bibliothecaris) en Hugo Van der Wildt (voorzitter van
het Beheersorgaan) die het idee genegen zijn.
Kathleen zegt dat het idee op het College van Burgemeester en Schepenen NIET werd
weerhouden omdat men vreest voor een precedent en dat ook andere “raden” een dergelijk
initiatief zouden kunnen nemen. In 2970 Info verschijnt er steeds een artikel dat door
Heemkundige Kring Scilla wordt geleverd en men stelt voor om die pagina eventueel te delen,
wat dan uiteraard meerdere keren per jaar kan gebeuren. Achiel zal de BIB terug contacteren.
Op de OCR van februari zal een en ander ook aangekaart worden met de vermelding dat er
nog discussie is over bepaalde punten en dat er nog niets afgesproken werd voor 2014.
Oproep voor input zal evenwel gebeuren. Overwogen wordt om deze literaire nieuwsbrief op
de website van de Cultuurraad te plaatsen.
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3. Voorbereiding OCR
Volgende punten zullen aan bod komen en toegelicht worden tijdens de Open Cultuurraad in het
Dorpshuis op woensdag 26 februari en :











voorbereiding en procedure verkiezing nieuwe voorzitter
Achiel zal de procedure toelichten en tevens vermelden dat er een plaats vrij is in het bestuur
van de Cultuurraad door het ontslag van Leo Verduyn. In verband met de verkiezing van een
nieuwe voorzitter werd inmiddels al een schrijven verzonden aan de verenigingen met het
doel kandidaturen in te dienen.
voorstelling Festival der Voorkempen als vereniging in de kijker
de heer Van Soens zal de werking van het Festival der Voorkempen in het daglicht stellen
Scilla projecten omtrent WOI
Petrick Anthoni, voorzitter van de Heemkundige Kring Scilla, zal nogmaals het project in
verband met WOI komen toelichten
status evenementenloket
Het was de bedoeling dat een van de verantwoordelijken voor het evenementenloket de
werking kwam toelichten. Door omstandigheden zijn zij weerhouden en zal feedback gegeven
worden door Kathleen
stand van zaken subsidiereglement, finalisatie reglement verhuur van zalen en lokalen,
harmonisatie erkenningsreglement en culturele agenda wordt door Nathalie verzorgd
lancering literair nieuwsblad : Achiel
PIA stand van zaken gemeenschapscentrum : Kathleen
ontwerpen nieuw logo Cultuurraad, feedback met betrekking tot verzekeringen
verenigingen, adviezen, data vergaderingen 2014 Open Cultuurraad en varia : Achiel

4. Digitale agenda : mogelijk nog van toepassing in 2014 ?
Op 19 februari 2014 kwamen volgende personen samen om te overleggen hoe het verder kon in
verband met de digitale agenda: Ilse Konings, Achiel Ossaer, Roland Doclo, en Kathleen Krekels. Zie
eveneens het advies terzake van de Raad voor Cultuurbeleid van 12-12-2013 en de E mail van Nathalie
Gagelmans van 06-02-2014.
Iedereen werd beluisterd en bevraagd zodat de verschillende standpunten konden toegelicht en
uitgelegd worden.
De belangrijkste bezorgdheden van de gemeente zijn : Goede beveiliging, Bescherming van de
privacy, Vermijden van interferenties met andere IT systemen
De twee voorstellen werden besproken en toegelicht
-Het “Advies Digitale Agenda” van RD zoals besproken op de CR van 11 december 2013
-De mogelijkheid van aankoop van de gemeente van dit of een gelijkaardig programma, in
eigen beheer
Er werd aan herinnerd dat de wenselijkheid van een dynamische cultuuragenda reeds
opgenomen was in het beleidsplan van de vorige legislatuur. Dit punt werd door de vorige raad
meerdere keren besproken, alternatieven werden bekeken maar omwille van de complexiteit,
de kosten en het feit dat “UIT “ werd voorgesteld als een mogelijke oplossing, werd punt
verdaagd.
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De noodzaak van een digitale ondersteuning en de wenselijkheid van een cultuuragenda werd
binnen de huidige raad herbevestigd, vandaar de initiatieven en het advies ter zake
Het volgende werd besloten:
1- Er is meer tijd nodig om één en ander verder in overweging te nemen
2- Er is een bereidheid om naar een oplossing te zoeken
a. De inpassing van het huidige voorstel van RD wordt verder overwogen mits
mogelijks een aanpassing zodat er een scheiding komt tussen de cultuuragenda en
de berekening van de subsidies
i. Feedback over de haalbaarheid hiervan wordt verwacht tegen eind juni
2014. Actie: opvolging AO
b. De aankoop van dit of een gelijkaardig programma
i. In dit geval moeten een reeks stappen doorlopen worden
1. Opstellen en vastleggen van een project definitie
2. Offertes aanvragen
3. Inpassen in de prioriteiten van de gemeente
4. Finale keuze maken
ii. Feedback hierover kan pas verwacht worden tegen eind 2014. Actie :
Opvolging AO
3- Alle partijen bevestigen dat ze voldoende bevraagd zijn en voldoende uitleg hebben
kunnen geven en dat ze klantvriendelijk binnen de beperkingen van de normen en
waarden van de gemeente naar een oplossing willen zoeken.
5. Erkenningsreglement : stand van zaken
Nathalie geeft een schematisch overzicht van de stand van zaken in verband de toekomstige
aanpassing van het subsidiereglement o.m. met betrekking tot de definitie van de termen erkenning ,
subsidiëring en vereniging gekoppeld aan algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden.
Er zullen op bepaalde punten aanpassingen gebeuren inzake terminologie en omschrijving.
6. Erkenning van verenigingen die niet langer aan voorwaarden voldoen
Om te kunnen genieten van de jaarlijkse subsidie dienen de erkende verenigingen de benodigde
informatie, die mee aan de basis ligt voor de berekening van het toe te kennen bedrag, tijdig bezorgd
te worden aan de Cultuurdienst. Na controle is gebleken dat tot op heden nog steeds een 7-tal
verenigingen - ondanks een maning - deze info nog steeds niet hebben geleverd waardoor uiteraard
betaling van de subsidie niet kan geschieden.
Er zal door het College van Burgemeester en Schepenen een laatste keer een verzoek gericht worden.
Indien dit zonder gevolg zou blijven, zal men overgaan tot schrapping als erkende vereniging.
7. Evaluatie gedichtendag
De gedichtendag 2014 vond plaats in de Bibliotheek van Schilde op donderdag 30 januari 2014 en had
als thema “Verwondering” in al zijn facetten. De organisatoren hadden als rode leidraad gekozen voor
het leven als dusdanig van geboorte tot aan de dood.
Een 70-tal aanwezigen hebben in een bijzonder gezellige sfeer genoten van de gedichten van Inge
Boonen, Christine Wijnen, Sim Dockx, Jan Buytaert en Jos Vanderhoven. Speciale dank aan Martine
Noblesse en Greet Pelckmans van de Bibliotheek voor hun bijdrage in de versiering van de ruimte.
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Het initiatief mag als bijzonder geslaagd bestempeld worden, kreeg veel positieve commentaren en is
zeker voor herhaling vatbaar. Er werd akte genomen van de evaluatie die ons door Jos Vanderhoven
werd bezorgd.
8. Culturele agenda
De culturele agenda 2014 begint stilaan vorm te krijgen met onder meer volgende activteiten






“De Biecht van Liszt” met Warre Borgmans en Vitaly Pisarenko op 20 januari in de kerk van
Schilde-Bergen
Krokuskriebels, het tweejaarlijks cultuurproject van de Gezinsbond, gaat door in het Museum
Albert Van Dyck van 2 tot 7 maart met een Museumspel en workshops schilderen van portret
en glas
Culturele maand van 1 tot 30 maart waarbij beeldende kunstenaars hun werk tentoonstellen
in het Museum Albert Van Dyck en bij de plaatselijke middenstand van Schilde. Bovendien
zullen diverse culturele verenigingen op verschillende locaties activiteiten organiseren
Erfgoeddag op zondag 27 april in de feestzaal Karel Borstlap (Heemkring De Drie Rozen) staat
in het teken van “Grenzen” dat een overzicht brengt van 800 jaar geschiedenis
Kunst- en brocante markt in Schildepark op zondag 8 juni waarbij kunstenaars hun werk tonen
aan de bezoekers en te koop aanbieden met ook dit jaar weer een taxatiemoment van
voorwerpen en curiosa door Pter en Christophe Bernaerts

9. Varia



Er wordt gevraagd om in de toekomst voor bepaalde omstandigheden het e-mailverkeer
beperkt te houden. Een afwezigheid bijvoorbeeld hoeft niet aan iedereen gemeld te worden,
In de toekomst bij weerhouding in eerste instantie Nathalie informeren.
“Men” was in bepaalde kringen de mening toegedaan dat het beschikbare budget voor
toekenning van subsidies aan de verenigingen gehalveerd zou zijn. Dit is niet het geval !
Waarschijnlijk is er ergens een misverstand ontstaan omdat het basisbedrag, dat aan iedere
vereniging wordt toegekend, aangepast is geworden.

Volgende vergadering van de Raad : donderdag 27 maart 2014 om 20u in de refter
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