RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (16 april)
Er werd gediscussieerd over de nieuwe koers/visie die de vernieuwde ARC in de toekomst
zal hanteren. Enkele leden hadden het zelfs over een stijlbreuk.
De twee grote struikelbokken waren:
1. Het voorstel dat de ARC geen activiteiten meer zal organiseren.
2. Het voorstel dat de ARC geen geld meer zal beheren.
Een deel van de leden zou het jammer vinden indien de ARC in de toekomst geen
evenementen meer zou organiseren. Ze vrezen dat hun jarenlange expertise overboord
zal gegooid worden en dat waardevolle evenementen (bv. de uitreiking van de prijs voor
cultuurverdienste) niet meer zullen plaatsvinden.
Anderen vonden dan weer dat de ARC zich moet concentreren op zijn adviesfunctie en hier
pro-actiever mee aan de slag moet gaan. Het organiseren van evenementen zouden zij
overlaten aan de culturele organisaties. Uiteraard moet de ARC de verenigingen hierbij
ondersteunen. De vraag zal aan de volgende algemene vergadering worden voorgelegd.
De positie van de schepen in verhouding tot de ARC is ook niet helemaal duidelijk.
Hieromtrent moeten betere afspraken gemaakt worden (bv. over het geven van
feedback).
Er moeten nog een aantal zaken worden uitgeklaard, maar het is de bedoeling om in een
positieve sfeer vooruit te gaan.
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Het idee werd gelanceerd om de prijsuitreikingen van de sport-, jeugd- en cultuurraad te
bundelen. Er is hieromtrent echter nog niets beslist.

2. Kunst in de openbare ruimte
Er zal een werkgroep: “kunst in de openbare ruimte” opgericht worden binnen de schoot
van de ARC. Joke De Keyser, de directeur van de kunstacademie, zal dit trekken.
De eerste taken van deze werkgroep zijn:
 De opmaak van een reglement inzake kunst in de openbare ruimte. De basistekst
zou tegen oktober 2013 klaar moeten zijn.
 Een inventarisatie van het bestaande kunstpatrimonium van de stad.

3. Definitieve toekenning straatnamen verkaveling V517 Bostoen: “Sogeta”
De ARC vindt het nog steeds jammer dat hun advies niet werd gevolgd en dat hun
voorstel (nl. E. Daneelsstraat ) vervangen werd door Textielstraat. Een aantal leden
vonden dat de motivatie van de stad, waarom er werd afgeweken van het advies van de
ARC, eerder beperkt was.
Een aanbeveling van de ARC is om op alle straatnaamborden steeds een woordje uitleg
over de straatnaam te voorzien (bv. een verwijzing naar een bepaalde figuur of
gebeurtenis).

4. Organiek reglement – huishoudelijk reglement
Deze documenten werden voor de 2de maal overlopen. Er kwamen nog een paar kleine
opmerkingen over de vertegenwoordiging van de werkgroepen in de algemene
vergadering.
Deze reglementen zullen in juni aan het schepencollege en de gemeenteraad worden
voorgelegd. Alle leden van de ARC zullen nadien de definitieve versie van het organiek en
het huishoudelijk reglement ontvangen.
5. Subsidies
De ARC kan jaarlijks € 2.500 verdelen onder de culturele verenigingen.
Tot nu toe werd er gewerkt met projectsubsidies maar deze gingen vaak naar dezelfde
verenigingen. Alle andere organisaties ontvingen geen financiële steun.
Het dagelijks bestuur stelde voor om deze projectsubsidies af te schaffen en over te gaan
naar een gelijke basissubsidie voor alle verenigingen. De redenering was dat alle
verenigingen wel een aantal vaste kosten hebben en dat op die manier het geld eerlijker
verdeeld kan worden onder de Eeklose culturele verenigingen.
Op dit voorstel kwamen een aantal reacties:

De culturele verenigingen zijn erg verschillend.
 De opmaak van een sluitend reglement is haast onmogelijk.
Er zal een ad hoc werkgroep worden opgericht om na te denken over een nieuwe
subsidieregeling. Zij zullen een voorstel opmaken. Zij zullen hierbij het algemeen belang
van alle verenigingen in acht nemen en oog hebben voor een eenvoudige procedure. Bij
wijze van voorbereidingen zullen er subsidiereglementen van andere gemeentebesturen
worden opgevraagd.
Dit jaar zullen de subsidies nog worden uitgekeerd via het huidige subsidiereglement.
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6. Samenstelling dagelijks bestuur: verkiezingen
Er waren drie kandidaten voor de twee vacante plaatsen in het dagelijks bestuur: Paul van
de Woestyne, Rita Van Cauwenberge en Antoine Boute. Deze laatste had op de vorige
vergadering mondeling te kennen gegeven dat hij kandidaat was maar had geen officiële
aanvraag op papier meer ingediend. Om zeker te zijn van zijn kandidatuur wordt Antoine
Boute een paar dagen voor de vergadering nog eens opgebeld. Na een rondvraag door de
voorzitter, was iedereen akkoord om de kandidatuur van Antoine toch te aanvaarden.
Uitslag van de stemming:
 Paul van De Woestyne: 10 stemmen
 Antoine Boute: 8 stemmen
 Rita Van Cauwenberge: 6 stemmen
Antoine en Paul zullen vanaf nu ook deel uit maken van het dagelijks bestuur. Rita Van
Cauwenberge werd aangeduid als plaatsvervanger.
Na de verkiezingen oppert Rita Van Cauwenberge haar ongenoegen. De voorzitter wijst er
haar op dat hij voor de verkiezing de goedkeuring van de vergadering heeft gevraagd er
nu niet meer op dit punt wordt teruggekomen.

7.Datum volgende vergadering
De volgende vergadering van de raad van bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli
2013 van 19 tot 20 uur in het stadskantoor. Het enige punt op de agenda is: “Verdelen
subsidies 2de jaarhelft van 2013”.
Aansluitend zal de algemene vergadering in hetzelfde gebouw worden georganiseerd.

8.Varia en rondvraag







Er is een ad hoc werkgroep opgericht die bezig is met het uitwerken van een
programma voor de 11 juliviering. Er zal geen officieel gedeelte van de stad meer
zijn. De rest van het programma staat nog niet vast.
Er wordt gezocht naar oplossingen om het gebrek aan lokalen voor verenigingen te
verhelpen. De stadsgebouwen zullen in de toekomst ter beschikking worden gesteld
(via een toegangscontrole).
Het Jeneverhuis kan vanaf 1 juli niet meer gebruikt worden. Het huurcontract werd
verbroken.
De ARC betreurt dat CC De Herbakker misschien in problemen komt. De voorwaarde
voor de erkenning is dat ze 5 zalen en 1 tentoonstellingsruimte ter beschikking
stellen van verenigingen. Bovendien is het ook jammer dat het niet meer mogelijk
zal zijn om met vrijwilligers te koken voor de artiesten.
Er kwamen ook nog een aantal vragen rond de samenstelling van het
beheersorgaan van CC De Herbakker.
Brenda De Windt heeft haar ontslag ingediend. Pas nadat het organiek en het
huishoudelijk reglement door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, zal er een
verkiezing worden ingericht om de vacante plaatsen terug in te vullen.
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