Verslag Cultuurraad van 29 mei 2019
“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.”
0. Verwelkoming leden
De voorzitter verwelkomt de vertegenwoordigers van de erkende socio-culturele verenigingen
aangesloten bij de Adviesraad voor Cultuur.
De
Cultuurfunctionaris
heeft
presentatie
voorbereid
voor
deze
cultuurraad
(https://cultuurraadvilvoorde.be/onewebmedia/2019%2005%2029%20presentatie%20cr.pdf).
Ter info, in bijlage nogmaals de omschrijving van de cultuurraad.
1. Voorstelling nieuwe schepen
De voorzitter verwelkomt de nieuwe schepen voor Cultuur Moad El Boudaati. Laatstgenoemde
stelt zichzelf kort voor.
2. Stemming Dagelijks Bestuur
De voorzitter meldt aan de vergadering dat hij zowel als Pierre Bogaerts zich niet meer herkiesbaar
hebben gesteld voor hun functie.
Beiden worden vanuit Stad Vilvoorde en het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad voor Cultuur
bedankt voor hun bewezen diensten.
Er wordt geopperd dat het misschien wel opportuun had geweest om de functieomschrijvingen voor
de diverse kandidaturen te vermelden. Deze stonden vermeld op de diverse formulieren. Ter info,
in bijlage de taakomschrijving van het dagelijks bestuur.
Gelet op het feit dat er maar één kandidatuur is ontvangen voor de functie van Voorzitter en twee
kandidaturen om in het Dagelijks Bestuur te zetelen, worden beide met handgeklap aanvaard.
Voorzitter: Jon Igartua y Porres
Dagelijks Bestuur: Jon Igartua y Porres - Frans Ramael
3. Stemming Raad van Bestuur Bibliotheek en Cultuurcentrum Het Bolwerk
Gelet op het feit dat voor beide raden 7 kandidaten vereist zijn en er juist 7 kandidaatstellingen zijn
ontvangen, leek er geen stemming nodig.
François Van Lysebetten oppert dat hij zijn naam niet ziet verschijnen, niet tussen de
kandidaatstellingen voor de Bibliotheek noch voor cc Het Bolwerk hij stelde zich echter wel
kandidaat.
Tevens ontspint zich een discussie over de zeer mannelijke kandidatenlijst en de vraag of er geen
nieuwe oproep moet gebeuren.
Na rijp beraad, wordt er toch een stemronde georganiseerd . voor beide raden (nvdr bedankt aan
de mensen van cc om snel de nodige kopieën van de stemformulieren te printen).
De taakomschrijving van de raden van beheer zijn terug te vinden in bijlage.
4. Goedkeuring vorig verslag
Verkeerdelijk werd het verslag van 25 september 2018 met de uitnodiging meegestuurd. Het
correcte verslag van 20 november 2019 kon online wel worden geraadpleegd. Het zal samen met
dit verslag worden verstuurd.
5. Overhandigen memorandum
Het memorandum wordt overhandigd aan schepen El Boudaati, die dit zeker zal raadplegen.
6. Bedanking oud leden
cf. puntje 2
7. Oprichting Inter Gemeentelijke Samenwerking Noordrand
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https://cultuurraadvilvoorde.be/onewebmedia/2019%2004%2029%20igs.pdf
8. Zomer van Vilvoorde & Asiat
cf. presentatie in bijlag

9. Samenstelling Dagelijks Bestuur
cf. puntje 2
10. Samenstelling Raad van Bestuur Bibliotheek en Cultuurcentrum Het Bolwerk
Resultaat van de diverse stemrondes
Raad van beheer
Cultuurcentrum
naam
Akgungar Mevlut
De Brabanter Valerie
Igartua y Porres Jon
Leys Koen
Piqueur Jan
Ramael Frans
Van Lint Wannes
Van Lysebetten François

#
16
23
21
23
28
25
17
27

Raad van beheer
Bibliotheek
naam
Akgungar Mevlut
Dewinkeler Sofie
Igartua y Porres Jon
Janssens Renilde
Ramael Frans
Van Lancker Monique
Van Lint Wannes
Van Lysebetten François

#
13
22
23
23
23
23
15
25

Uit de stemrondes blijkt dat de heer Mevlut Akgungar het jammer genoeg voor geen van beide
raden gehaald heeft. De Schepen noemt dit een gemiste kans om in diversiteit te stemmen en zal
het op het schepencollege/gemeenteraad aankaarten. Vanuit de adviesraad wordt geopperd dat
het moeilijk is kiezen voor een onbekend iemand, die tevens wegens persoonlijke redenen niet
aanwezig kon zijn. De volgorde van het aantal stemmen bepaalt de volgorde van oproeping in een
later stadium.
11. Varia
Voor de werkgroep Memorandum breekt er een periode van vergaderen aan. Zij zullen bepalen
welke punten als voorrangspunten door de Cultuurraad zullen worden weerhouden. Frans Ramael
doet een oproep voor leden van deze werkgroep. Zij zullen samen een datum van samenkomst
bepalen. De voorzitter vraagt om ook het verslag van het Groot Debat Cultuur van verleden jaar
tijdens deze werkvergadering op te maken.
De voorzitter bedankt iedereen voor het vertrouwen en doet een warme oproep voor nog enkele
leden voor het Dagelijks Bestuur.
De vergadering wordt gesloten.
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