CULTUURRAAD

Verslag vergadering van
Datum: 26 juni 2013
Plaats: Administratief Centrum

Aanwezig:

Herman Taelemans, voorzitter
Jackie Coeckelberghs, Emiel De Cock, Edwin Deschepper, Frans Leroy; Fons
Moeyersons, Herman Roeland, Lieve Saterdag, effectieve leden
Gerda Verhulst, schepen van cultuur
Monique Van den Eede, secretaris
Tine Van Beylen, afvaardiging van Valeiriaan ter vervanging van Rita Van den
Bossche (effectief lid) en Frans Ools (vervanger). Zij is niet stemgerechtigd.

Deskundige: Robert Meert, cultuurbeleidscoördinator
Verontschuldigd: Guy De Bondt, Lieve Droogmans, Stefaan Gunst, Marleen Lemmens, Rita
Van den Bossche, Rudy Verbruggen, leden
Frans Ools, vervangend lid
Afwezig:

Gilberte Aerts, Dominique De Coninck, Martha Van Muylder, leden

Robert Meert verduidelijkt vooraf de reden van het tijdstip van vergaderen. Gezien er op alle
vlakken besparingen dienen te gebeuren, zal ook vanaf 2013 het subsidiebedrag voor de
sociaal-culturele verenigingen gehalveerd worden. Het huidig subsidiereglement is vrij
gedetailleerd en vergt een vrij hoge arbeidsintensiteit wat de verwerking en berekening van
de aanvragen betreft en dient daarom in de eerste plaats vereenvoudigd te worden. Om
deze aanpassing administratief af te handelen zodat de aanvragen voor 2012-2013 volgens
het nieuwe reglement kunnen gebeuren, dient het nieuwe reglement goedgekeurd te worden
door de gemeenteraad van september. De timing voor de afhandeling zal dan ook iets later
ingepland worden dan normaal.
1.

Verslag vorige vergadering
Edwin Deschepper komt terug op de bespreking van de aanvraag voor projectsubsidie
voor de 1 meiviering en wil de volgende mededeling doen. Op het moment van de
bespreking in de cultuurraad had hij als bestuurslid van Curieus al ontslag genomen. Er
werd zonder zijn raadpleging beslist om het 1 meifeest officieel te organiseren onder de
noemer van Curieus.
Jackie Coeckelberghs vraagt om het verslag van de vorige vergadering nogmaals door
te sturen met de uitnodiging wanneer er een vrij grote periode tussen 2 vergaderingen
is.
Het verslag van de vergadering van 29 november 2012 wordt goedgekeurd.
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2.

Aanpassing subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen
Robert Meert verduidelijkt het bedrag dat zal besteed worden. Decretaal is Londerzeel
verplicht om € 0,8 per inwoner te besteden aan de verenigingen. Voor Londerzeel komt
dit neer op € 14.400.
NvdR: Na de vergadering van de cultuurraad werd het bedrag nogmaals nagekeken en
komt men effectief op € 14.400. De bedragen die hierna volgen zijn aangepast aan dit
nieuwe bedrag ipv € 14.000 tijdens de bespreking.
Hij geeft ook een vergelijk met de subsidies voor de jeugd- en sportverenigingen. Voor
de sociaal-culturele verenigingen komt men aan een gemiddelde van € 189 per
vereniging.
In eerste instantie zouden we het bedrag dat voorzien werd voor projectsubsidies laten
wegvallen zodat er meer budget vrijkomt voor de werkingssubsidie. In het verleden
werden verscheidene evenementen als project erkend waarbij het begrip project zeer
ruim werd geïnterpreteerd. Met de invoering van de nieuwe boekhouding zouden we
voorstellen om een budget te voorzien voor speciale gebeurtenissen. Robert verwijst
hiervoor naar de herdenking van W.O.I.
Het voorstel van aanpassing van het reglement wordt artikelsgewijs besproken.
Artikel 3: De vraag wordt gesteld of alle verenigingen thuishoren onder de groep
sociaal-culturele verenigingen. Fons Moeyersons verwijst hiervoor naar een aantal
groepjes waarvan de activiteit toch wel vrij commercieel is. Frans Leroy antwoordt dat
de omschrijving van sociaal-cultureel vrij delicaat is. In het verleden werd zelden of
nooit een erkenning geweigerd. Er wordt afgesloten met de opmerking dat dit reeds
meerdere malen besproken is door de cultuurraad en dat deze discussie niet telkens
opnieuw moet gevoerd worden.
Artikel 5: Jackie Coeckelberghs stelt de vraag vanaf wanneer een vereniging effectief
recht heeft op subsidies. Om duidelijkheid te scheppen wordt de volgende zin
bijgevoegd: “De datum van ontvangst van aanvraag telt als aanvang voor de
berekening van de subsidies.”
Artikel 6: De aanpassing van de datum voor dit jaar wordt bijgevoegd:
“Voor het overgangsjaar 2013 kunnen de aanvragen uitzonderlijk ingediend worden tot
uiterlijk 10 november 2013.”
6.1. Bij de berekening volgens het huidig reglement zou de basissubsidie neerkomen
op een bedrag van € 18,94. Daarom wordt een forfaitair bedrag voorgesteld van € 25.
Dit vertegenwoordigt de dagelijkse werking van een vereniging (ledenvergaderingen,
website, ledentijdschrift, … ) die bij elke vereniging nagenoeg dezelfde is.
Artikel 7: Het bedrag voor jubilerende verenigingen wordt aangepast als volgt:
10-jarig bestaan: valt weg.” 25-jarig bestaan: € 100 en daarna opnieuw per 25-jarig
bestaan een toelage van € 100.”
Artikel 8:
8.1.: Het budget voor werkingssubsidie is het totaal begrote subsidiebedrag verminderd
met de basissubsidie en het bedrag besteed aan de jubilerende verenigingen.
8.2.: De volgende data worden aangepast:
a) Aanpassing datum voor 2013: oktober 2013.
c) Aanpassing data voor 2013: indienen aanvraag: 10 november – advies cultuurraad:
30 november.
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8.3.1. De samenwerking met de verenigingen wordt hierdoor beloond. Voor de
cultuurdienst is deze samenwerking een meerwaarde omdat de medewerking van
vrijwilligers belangrijk is. Het vormt een win-winsituatie omdat zowel voor de
cultuurdienst als voor de verenigingen de doelgroep vergroot.
8.3.2: Aanpassing voorstel:
- repetities toneelverenigingen …. : 25 punten (in navolging van de halvering van het
huidig reglement)
- repetities voor een vereniging die eenmalig/sporadisch een eigen productie
opgevoerd heeft tijdens het voorbije werkingsjaar: 25 punten
- uitgave van eigen publicaties: weglaten “ … en die te koop …”
8.3.3. Bij het voorstel komen volgende opmerkingen naar voor:
- Hoe worden repetitieve activiteiten gezien? (vb. openhouden van archief van de
Geschied- en heemkundige kring)
- Bij het voorstel worden 2 opties gegeven: enkel activiteiten die georganiseerd worden
in Londerzeel tellen mee of ook deze die buiten Londerzeel doorgaan. Aangezien onze
gemeente niet beschikt over een volledig uitgeruste accommodatie en een
overeenkomst afgesloten werd met Buggenhout voor De Pit stelt de cultuurraad voor
om zowel activiteiten in en buiten Londerzeel mee te tellen.
- Er wordt tevens opgemerkt dat het moeilijk is om de werking van de verschillende
verenigingen met elkaar te vergelijken. Het is de eigenheid van een vereniging die haar
werking bepaalt.
- Verenigingen zullen geneigd zijn om 6 – 11 – 16 … activiteiten door te geven omdat
dit meer punten oplevert. Om dit te vermijden en een eerlijke beoordeling in te voeren,
wordt voorgesteld om per activiteit 2 punten toe te kennen.
Artikel 9: Voor uitzonderlijke … projecten kan het college van burgemeester en
schepenen een apart krediet toekennen. Er wordt volgende zin bijgevoegd: “De
cultuurraad wordt van elke aanvraag in kennis gesteld.”
Bij dit verslag worden de volgende documenten gevoegd:
- aanpassing van het reglement volgens de opmerkingen van de cultuurraad
(aangeduid in blauw)
- berekening van subsidies op basis van het huidig reglement naar € 14.400
(wel met een halvering van de bedragen voor projectsubsidie)
- berekening van de subsidies op basis van de opmerkingen van de cultuurraad naar
€14.400
De leden van de cultuurraad zullen per mail in kennis gesteld worden van de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen.
De volgende werkwijze en timing worden vooropgesteld voor de goedkeuring van het
reglement:
De leden kunnen nog tot 6 juli opmerkingen doorsturen. De aanpassingen worden
doorgemaild naar de leden.
Het nieuwe reglement wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in
zitting van september en zal met terugwerkende kracht in werking treden zodat de
aanvragen voor september 2012 – augustus 2013 volgens het nieuwe reglement
kunnen berekend worden.
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2.2. Besluit: De cultuurraad geeft een unaniem gunstig advies over de aanpassing van het
subsidiereglement
voor
sociaal-culturele verenigingen mits
bovenstaande
opmerkingen.
3.

Varia

3.1. Fons Moeyersons betreurt het feit dat de erfgoedraad niet meer als een aparte raad zal
fungeren. Hij waarschuwt dat het inventarisatiewerk rond waardevolle niet beschermde
gebouwen dat de vorige erfgoedraad reeds verricht heeft, dient verder gezet te worden
en vreest dat dit nu op de achtergrond zal belanden. Hierop wordt geantwoord dat bij
de oprichting van de volgende cultuurraad hieraan de nodige aandacht zal besteed
worden en dat eraan gedacht wordt om een aparte werkgroep binnen de cultuurraad op
te richten.
3.2. Edwin Deschepper informeert naar de stand van zaken rond de feestcheques. Robert
Meert antwoordt dat de bedragen zullen verminderd worden. Een definitieve beslissing
hierrond is nog niet genomen.
3.3. Lieve Saterdag informeert of er dit jaar terug een zomerzoektocht georganiseerd wordt.
Robert Meert antwoordt dat deze terug doorgaat in samenwerking met de gemeente
Buggenhout en start op 01 juli. Informatie staat in GIL juli-augustus en op de website.
3.4. Edwin Deschepper meldt dat hij graag deel zou uitmaken van werkgroep rond de
Herdenking van Wereldoorlog I.
Namens de Cultuurraad

Monique Van den Eede
secretaris
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