Verslag cultuurraad van 21 maart 2017
“Dit verslag werd opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende vergadering. Alle
opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende
zitting.”
Verontschuldigd: J. Matthys, John H. Spruyt

1. Welkomwoord (J. Igartua y Porres)
De voorzitter van de Adviesraad voor Cultuur en de beleidscoördinator worden verontschuldigd.
2. Goedkeuring verslag 31 januari 2017 (J. Igartua y Porres)
M. Stroobant:
Vraag: Hoe kan men een punt op de agenda plaatsen? Welke procedure dient te worden
gevolgd?
Antwoord: Het Dagelijks Bestuur hiervan op de hoogte brengen, zij beslissen dan over het al dan
niet aanvaarden van dit punt.
Vraag: Waarom wordt niet gereageerd op de brieven die hij schrijft? Die dateren al van eind
2016, de jongste was op 8 maart 2017?
Antwoord: Wordt nagekeken.
Vraag: Waarom is er geen rondvraag geweest over participatie van 3 leden van de Adviesraad
aan de Stakeholdersgroep Mobiliteit?
Antwoord: Geen weet van brief/mail aan de diverse Voorzitters Adviesraden. Wordt nagekeken.
Vrijwiligers behoudens onze Voorzitter zouden M. Stroobant en J. Igartua y Porres zijn. Zal ook
op die manier worden doorgegeven na onderzoek. Vergadering zou doorgaan op 28 maart 2017
om 18u00 ten stadhuize Vilvoorde.
J. Piqueur:
Meldt dat deze vergadering verschilt van de Klankbordgroep Mobiliteit waar 1 effectieve en 1
vervanger kan worden afgevaardigd. En blijkbaar is er ook nog een mobiliteitsraad, die is
samengekomen op 9 maart jl. De volgende vergadering hiervan is gepland op 7 juni 2017 om
19u00 ten stadhuize Vilvoorde. Complex!
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Actieplan cultuurraad diversiteit (J. Piqueur)
J. Piqueur geeft nog eens bondig weer wat in de nota (bijlage bij de uitnodiging) beschreven stond.
De adviesraad staat positief tegenover de diverse acties die worden voorgesteld. De punten 1 & 2
van de nota evenals puntje 3 ii worden prioritair behandeld. De werkgroep kan hiermee aan de slag
en vraagt beslissing aan het Dagelijks Bestuur.
Verder kunnen punten 5 en 7 ook in de nabije toekomst worden uitgewerkt. Er wordt wel de inzet van
de verenigingen gevraagd als het zover is.
T. Van Asch:
Vraag: In plaats van enkel sprekers van buiten Vilvoorde te contacteren, waarom niet mensen
proberen te enthousiasmeren om vanuit hun migranten achtergrond mee de problematiek binnen
een vereniging te benaderen?
Antwoord: Goed idee, J. Piqueur neemt dit mee naar de werkgroep.
J. Piqueur:
Vraag: Mogen wij de stadsbediende in de werkgroep Diversiteit opnemen?
Antwoord (J. Serkeyn): Zou moeten deel uitmaken van het takenpakket, wordt nagevraagd en
aan de werkgroep gecommuniceerd.
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4. Stand van zaken Subsidies en Erkenningen (J. Serkeyn)
Op de Cultuurraad van mei 2017 zou, in principe, de roll-out moeten worden getoond van het
algemeen platform voor Reglementen en Subsidies van de diverse Adviesraden, toegespitst op de
Adviesraad voor Cultuur. Deze zal allicht niet ten volle dezelfde zijn als die welke is voorgesteld door
de Raad. Indien dit gebeurt, zouden de nieuwe formulieren/reglement gelden voor aanvraag
subsidies 2018/werkjaar 2017.
Ondertussen worden de ingediende aanvragen bestudeerd en beoordeeld, zullen de verenigingen de
puntenberekening ontvangen, worden er zitdagen georganiseerd om eventuele correcties aan te
brengen en zal op de volgende Adviesraad voor Cultuur zoals ieder jaar de subsidieverwerking
worden gepresenteerd.
5. Werkgroep Memorandum (F. Ramael)
F. Ramael geeft nog eens bondig weer wat in de nota (bijlage bij de uitnodiging) beschreven stond.
Hij vraagt of de werkgroep het nieuwe Memorandum samenstelt, dan wel dat dit in de voltallige
vergadering wordt besproken. De werkgroep krijgt het mandaat om dit uit te werken.
F. Ramael wordt als voorzitter van de werkgroep aangesteld. Verdere leden zijn F. Authuys, M. Leys,
H. Peeters, J. Piqueur, M. Stroobant, T. Van Asch, F. Van Lysebetten.
6. Varia
M. Stroobant: vraagt om telkens 2 exemplaren van de in te vullen formulieren te mogen ontvangen,
anders moet hij altijd kopie nemen. Na overleg beseft hij dat een kopie tot minder fouten kan leiden.
T. Van Asch: merkt op dat de onlangs verschenen Stadsgids fouten vermeldt die al menig keer ter
correctie werden voorgelegd. Dit wordt beaamd door nog enkele mensen. De Schepen zal navragen
hoe dit kan gebeuren.
J. Igartua y Porres: vraagt of de Stadskrant ook geen melding kan maken over de diverse
adviesraden en hun werking, of oproep tot binnenleveren van formulieren enz., zoals dit ook gebeurt
in de Stadskrant van Grimbergen.
M. Leys: vraagt zich af waar hij Deze Week kan vinden?
F. Ramael: doet een oproep voor de werkgroep Soepfestival 2017, dat zou kunnen plaatsvinden op
18 november 2017. De werkgroep bestaat momenteel uit J. Igartua y Porres, D. Martin, F. Ramael en
D. Van Cauwenbergh. F. Authuys zal de werkgroep vervoegen. Een eerste vergadering zal
binnenkort worden gepland.
Grijze Geuzen: Simonne Baudon vervangen door Chris Roekens (effectief) en Jef Hasaerts
(vervanger).
De cultuurraad wordt gesloten.
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