ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: dinsdag 2 juli 2013, 20 uur
Plaats: halfronde zaal, stadskantoor
Aanwezig/verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Verslaggever: Annemieke Pieters
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (19 maart 2013)
Geen opmerkingen
2. Voorstellen RVB en DB
De Raad van Bestuur (hierna RVB) bestaat uit 13 leden (7 afgevaardigden van socioculturele verenigingen en 6 deskundigen), de schepen en de (6) ambtenaren van de
stedelijke culturele diensten.
Dit orgaan heeft de taak om de vergaderingen van de AV voor te bereiden en de genomen
beslissingen uit te voeren.
De volgende personen oefenen een bestuursfunctie uit:
- Eddy De Baets:
voorzitter
- Frida Bastien-Vanhauwenhuyse:
secretaris
- Guido Dellaert:
ondervoorzitter
Het Dagelijks Bestuur (hierna DB) bestaat:
- uit 5 stemgerechtigde leden: Guido Dellaert, Paul Van de Woestyne, Eddy De Baets,
Frida Bastien-Vanhauwenhuyse en Antoine Boute
- uit 2 waarnemers met raadgevende stem: Rita De Coninck, Schepen van cultuur en
Annemieke Pieters
Dit orgaan is nieuw en werd in het leven geroepen om gemakkelijker te kunnen werken.
Het takenpakket van het DB bestaat uit het voorbereiden van vergaderingen van de RVB
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en het uitvoeren van de beslissingen. Het DB wordt ook geraadpleegd bij dringende en
actuele problemen op voorwaarde dat de RVB en de AV niet tijdig kunnen worden
samengeroepen.
3. Mededelingen
- 11 juliviering = Eekloverdag
Er werd een nieuw concept, een nieuwe datum en een nieuwe naam; nl. Eekloverdag,
gevonden voor de 11 juliviering.
Op zondag 7 juli wordt er een brunch, fietszoektocht, een verenigingenmarkt en een
optreden georganiseerd op het Herbakkersplein. Doe mee of kom eens langs!
- Gezamenlijke prijsuitreiking sport-jeugd-cultuur
Het college gaf de opdracht om te onderzoeken of men t.g.v. de prijsuitreikingen de
sectoren sport, jeugd en cultuur niet kan bundelen. Op maandag 8 juli is er hierover om
19.30 uur een open vergadering in het jeugdcentrum.
- Antwoord gouverneur
De voorzitters van de sportraad, toeristische raad en cultuurraad schreven een brief naar
de gouverneur met de vraag om de begroting 2013 te schorsen.
Hun belangrijkste argument was dat de betrokken adviesraden geen advies hebben
mogen geven over deze begroting. De gouverneur wijst er in zijn brief op dat het advies
van de raden niet bindend is en dat de stad Eeklo zich in een financieel precaire situatie
bevond. Dringende maatregelen (o.a. besparen) waren dus nodig om het financieel
evenwicht terug te herstellen.
- Meerjarenplanning
De stad is hard aan het werken aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019. Dit plan
bestaat uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Tijdens de zomermaanden zal
gesleuteld worden aan de inhoud van dit plan (Waar wil de stad naar toe? Wat wil men
bereiken?). Na de zomer worden er ook budgetten, indicatoren en mijlpalen aan de
diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties gekoppeld. Eind september/begin
oktober wordt de hele oefening voorgelegd aan de politiek. Zij zullen een aantal keuzes
moeten maken voor de toekomst want het budget is gering.
- Verkiezingen in het najaar
Er is nog 1 vacature voor de RVB en er mogen nog 3 extra deskundigen toetreden tot de
AV. In het najaar zal er opnieuw een oproep gedaan worden waarbij kandidaten zich
kunnen melden. Nadien zal een beperkte verkiezing georganiseerd worden. De huidige
leden blijven automatisch lid.
4. Vorming: werking van het stedelijk apparaat en wetgeving inzake lokaal
cultuurbeleid
zie slides in bijlage
5. Verdeling subsidieverdeling 2de jaarhelft 2013
Het bestuur ontving tien geldige aanvragen. Vermits er maar € 1.000 budget beschikbaar
was, konden maar geringe subsidiebedragen worden uitgekeerd.
Aan de verenigingen vzw N9 en classic@Eeklo werd geen subsidie toegewezen. Zij
ontvangen immers al financiële middelen via de € 1 subsidie.
Hieronder vindt u de subsidieverdeling terug:
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VERENIGING
Eeklo's Kamerkoor
2de Couplet

Gemengd Koor
Oakland

ACTIVITEIT

DATUM

Slotconcert Jubileumjaar
CC.De Herbakker

Kerst-Koffieconcert
Kapel O.-L.-Vr.-ten-Doorn

VRAAG SUBSIDIE

23/ 24 -11-13

500,00

200,00

22-12-13

500,00

100,00

Teejater E.K.T
T.Hermelijn

Eendaags muziekfestival "Eierfest
Metal Fest
Jeugdcentrum Kubiek

23-08-13

250,00

150,00

Theodorakis
Ensemble vzw

Concert"Griekse muziek van Mikis
Theodorakis"
CC De Herbakker, theaterzaal

19-10-13

500,00

200,00

Seniorenorkest

Jubileumconcert
Cafetaria Zonneheem

27-10-13

K.W.B.Sint-Jozef

Volkse spelen en sporten in Eeklo
Parochiaal Centrum St.-Jozef en
omgeving en Huysmanhoeve

24-08-13

Classic@eeklo
Gezinsbond

Muzikclub N9/vzw
Driewerf Hoera

JH De Route/Vzw
Ennu, Rode
Kruisopvangcentrum
Groep Intro
Totaal

Project:Messiah-G.F.Händel van 6 tot
en met 8 december Concert
MIST-mijn moeder en ik
voordracht / Kerkplein Eeklo

Helden in het Park
Heldenpark

100,00

500,00

100,00

07-12-13

0,00

03-10-13

75,00

1/8/15en22 aug 1000,00

Rockmoere:
Jeugdhuis

25-10-13

500,00

0,00

75,00

1000,00

Het DB wil het huidige subsidiereglement in het najaar grondig herwerken. Alle suggesties
zijn welkom.

6. Het organiek en het huishoudelijk reglement
Het nieuwe organieke en huishoudlelijke reglement werden goedgekeurd door de
gemeenteraad in juni 2013. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u terug in
de slides (zie bijlage). Er werd opgemerkt dat de AV hierover geen advies heeft kunnen
geven. Dit moet in de toekomst toch anders.
7. Vastleggen volgende vergadering.
Er werd nog geen datum afgesproken.

In bijlage:
1. slides met informatie over de werking van het stedelijk apparaat en wetgeving
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inzake lokaal cultuurbeleid.
2. Slides over het nieuwe organiek en huishoudelijk reglement van de ARC
3. Nieuw organiek reglement
4. Nieuw huishoudelijk reglement.
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