VERSLAG CULTUURRAAD 14 MEI 2013
1.

G OEDKEURING VORIG VERSLAG

François Van Lysebetten (niet aanwezig op vorige cultuurraad) is niet akkoord met het beginsel van 2
externen voor de beheerraad bib en bolwerk, die door henzelf worden voorgedragen en die niet dienen te
worden verkozen. Hij legt zich wel neer bij de beslissing van de cultuurraad.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. K ANDIDAATSTELLING CULTUURRAAD
Afgifte documenten aan balie stadhuis geeft problemen. Via de brievenbus functioneert het wel.

Stad Vilvoorde excuseert zich en het wordt onderzocht door de stadsdiensten.

3. V ERKIEZINGEN
Frans Ramael moet op de formulieren voor de verkiezing van de raad van bestuur van cc het Bolwerk en de raad van
bestuur van de bibliotheek handmatig worden toegevoegd.
Telling gebeurt door Karla Theys en Marleen Sterckx (goochelclub Lucky Ring).

Bedanking voor François Van Lysebetten (sedert 1975) en Jan Piqueur (sedert 1994) voor hun inzet binnen het
dagelijks bestuur;

Er wordt gevraagd of er een man/vrouw verhouding voor de raden van bestuur moet worden
gerespecteerd? Hier zijn geen richtlijnen rond opgenomen in het huishoudelijk reglement.
a.

b.

c.

Verkiezing dagelijks bestuur van de cultuurraad
Stelden zich kandidaat voor het dagelijks bestuur: Frans Ramael, John Spruyt, Jon Igartua
Allen werden verkozen
Een warme oproep aan geïnteresseerden om te overwegen om zich in de toekomst kandidaat te stellen.
Verkiezing voorzitter van de cultuurraad
Stelden zich kandidaat voor het voorzitterschap: John Spruyt
John Spruyt werd herkozen als voorzitter van de cultuurraad.
Verkiezing raad van bestuur cc het bolwerk

Stelden zich kandidaat voor het dagelijks bestuur: Christa Huijgens, Felix Libeer, Francois Sophie,
Francois Van Lysebetten, Gert Van Lancker, Jan Piqueur, Jon Igartua, Josse ceulemans, Ludo
Vercammen, Pierre Bogaerts, Tim Rahoens, Vanessa Clerckx en Frans Ramael.

Werden verkozen: Jan Piqueur, Jon Igartua, Francois van Lysebetten , Frans Ramael , Josse Ceulemans , Christa
Huijgens en Gert Van Lancker.
Pierre Bogaerts werd ook verkozen maar trok zich terug als kandidaat ten voordele van Christa en Gert.
Werden niet verkozen: Pierre Bogaerts, Felix Libeer, Francois Sophie, Ludo Vercammen, Tim Rahoens en
Vanessa Clerckx.
d.

Verkiezing beheerraad bib: Frans Ramael toevoegen
Stelden zich kandidaat voor het dagelijks bestuur: Francois Van Lysebetten, Maurits Meeus, Josse

Ceulemans, Monique Van Lancker, Paul Jacobs, Pierre Bogaerts en Frans Ramael.

Werden verkozen: Francois Van Lysebetten Pierre Bogaerts ,Frans Ramael , Maurits Meeus en Josse Ceulemans

Werden niet verkozen: Paul Jacobs en Monique Van Lancker

4. A DVIES GEÏNTEGREERD ACTIEPLAN CULTUUR 2013
Er wordt advies gevraagd aan de cultuurraad voor het geïntegreerd actieplan cultuur 2013.

Dit is het laatste actieplan in zijn huidige vorm. In de toekomst moet de stad immers een meerjarenplan opstellen voor
de hele stad. Cultuur zal hier slechts een deel van uitmaken. Schepen Serkeyn komt het culturele luik van het
meerjarenplan als alles volgens schema verloopt op de volgende cultuurraad toelichten.

OPMERKINGEN

Waarom wordt de Guldensporenviering (11 juli viering) niet apart gebudgetteerd en opgenomen in de bredere actie
van de FarWestconcerten? Vilvoorde zou dit toch moeten apart vermelden in het verslag. Wordt meegenomen in het
advies en zal met een begrotingswijziging worden toegevoegd.
Hoe komt het dat de 55+ activiteit die vandaag is doorgegaan (en in het actieplan staat), zonder publiciteit, niet
vermeld is in cultuurraad.
Cultuurfunctionaris antwoordt dat organisatie nu in hand is van de sociale dienst.
Hoe komt het dat bepaalde cijfers van het cultuurcentrum niet zijn ingevuld?
Zullen later worden aangevuld, door ziekte van het diensthoofd cultuurcentrum werden deze niet meer aangevuld.
Hoe zit het met de verhouding budget 2012 vs budget 2013?
Een snelle berekening leert dat de subsidies voor verenigingen maar 2% bedraagt van het totaal budget van 1.3000.000
voor cultuur. Aantal verenigingen stijgt en budget blijft, dus minder inkomsten voor verenigingen.
Vraag om werkgroep op te stellen die dit eens van naderbij bekijkt.
Werkgroep leden: Tony Van Asch – Frances Cabus – Dries Van De Velde – Marc Leys – Maxime Stroobant – Frans Ramael
– Pierre Bogaerts – Christian De Nys. Er is nog geen datum vastgelegd, wordt bepaald na de cultuurraad.
Schepen Serkeyn: Amendementen kunnen nog worden aangebracht, maar dan snel en liefst op basis van memorandum

Waarom is bijvoorbeeld de ijspiste niet opgenomen in het actieplan?
Antwoord cultuurfunctionaris: dit is geen cultuurbeleid.
Wat met aanpassingen budget 2013 door nieuwe legislatuur?
Er werd door het oude college voor 2012 een technische begroting gemaakt.
Kan er worden bijgestuurd? Ja, maar we zitten wel wat in een keurslijf.
Het nieuwe college maakt een begroting op voor 2014 tot 2019 waar de grote accenten zullen worden
gelegd.

De indicatoren bij sommige acties zijn nogal vaag of raar gekozen. Voor de cultuurraad zou het goed zijn
dat de indicatoren steeds een duidelijke weergave geven van het resultaat van de actie.
Er wordt een positief advies met vermelding van de opmerkingen gegeven voor het geïntegreerd actieplan cultuur 2013.

5. A DVIES GEÏNTEGREERD WERKINGSVERSLAG CULTUUR 2012
Er wordt advies gevraagd aan de cultuurraad voor het geïntegreerd werkingsverslag cultuur 2012.

Volgend jaar volgt een laatste werkingsverslag voor 2013, daarna zal ook het werkingsverslag in zijn
huidige vorm verdwijnen en gekoppeld worden aan de beleidsnota van stad Vilvoorde in plaats van aan
het cultuurbeleidsplan.

OPMERKINGEN
Werkgroep erfgoed is geen 1 keer samengekomen in 2012 terwijl dit een ideaal platform zou zijn om topics als
kerkelijk erfgoed en advies over restauratiebudgetten te bespreken.
Aanpassingen en straatwerken hoek Bolwerkstraat/Olmstraat werd niet goed uitgevoerd.
Dit is geen cultuurbeleid maar we geven de opmerkingen door.
Waarom werden de infoborden aan historische gebouwen niet geplaatst?
tijdsgebrek
Er wordt een positief advies met vermelding van de opmerkingen gegeven voor het geïntegreerd werkingsverslag cultuur
2012.

6. A ANPASSINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement van de cultuurraad is gelijkgeschakeld met de andere adviesraden. Bij de
andere adviesraden zijn er enkele aanpassingen voorgesteld.

AANVULLINGEN

Afgevaardigden van organisaties/verenigingen en particuliere leden die zich herhaaldelijk misdragen (en
die herhaaldelijk de normale werking van de raad verstoren) kunnen hun mandaat verliezen. Voor het
intrekken van dit mandaat is een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden vereist.

7. V ARIA
•

•

•

•

•

In bijlage een oproep van Francis Dochez (postzegelclub) om deel te nemen aan een
jeugdwedstrijd filatelie rond WOI.

Oproep van Francis Loos (Snot-e-bellen) om een zaal te kunnen huren in het cc. Verenigingen die
nog geen deel uitmaken van de jaarkalender krijgen moeilijk toegang tot een zaal in het cc.

Hoe zit het met het financieel formulier dat we van stad Vilvoorde hebben gekregen?
Verenigingen die meer dan 620 euro subsidies en premies krijgen moeten door stad Vilvoorde
worden doorgegeven bij de federale overheidsdienst financiën.
Werkgroep diversiteit: het soepfestival vindt plaats op 16/11/2013 op de grote markt van
Vilvoorde.
De werkgroep is zeer beperkt, een oproep voor meer leden in de werkgroep
Waar is het cultuurbeleidsplan terug te vinden van stad Vilvoorde?
www.vilvoorde.be->de stad->beleidsplannen->cultuurbeleidsplan

•

Interpellatie over brief van John Spruyt nav woningverkoop Vilvoorde. Is dit in naam van de
cultuurraad geschreven?
Is in eigen naam geschreven en niet in naam van de cultuurraad.

•

Waarom geen afgevaardigden van andere adviesraden binnen onze adviesraad? Wordt niet
toegestaan. Voorstel cultuurraad: dagelijkse besturen van diverse adviesraden 1 à 2 keer per jaar
samenbrengen om van gedachten te wisselen.

•

Data volgende cultuurraad?
Zal door het nieuwe dagelijks bestuur worden gelaatst.

