RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
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Bijlagen:
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuren vorig verslag (20-10-2014)
Voorstelling nieuwe cultuurbeleidscoördinator
Reglement ‘Prijs voor Cultuurverdienste’
Subsidiereglement: bijwerken
11 juli-viering: opvolging
Verkeerscirculatieplan: stand van zaken
Varia
Vastleggen datum volgende vergadering.

1. Goedkeuren vorig verslag (20-10-2014)
Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.
2. Voorstelling nieuwe cultuurbeleidscoördinator
Els Dumalin is (tijdelijk) de nieuwe cultuurbeleidscoördinator. Annemieke is waarnemend
directeur van cc De Herbakker. Momenteel zijn er besprekingen over het organogram van
het stadsbestuur. Hieromtrent wordt een beslissing verwacht tegen de zomer.
3. Reglement ‘Prijs voor Cultuurverdienste’
Vaststellingen:
- De deadline om opmerkingen te geven op de reglementen werd gesteld op dinsdag
19/05. Echter zijn de exemplaren per post pas diezelfde dag toegekomen waardoor
er weinig tijd was om eventuele opmerkingen door te geven.
- In geval van ex aequo zullen de aanwezige bestuursleden de winnaar kiezen. De
winnaar zal niet meer op basis van leeftijd worden gekozen, maar op basis van hun
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cultuurverdienste. Er is tot op heden nog geen ex aequo geweest. Het is echter wel
noodzakelijk om deze situatie op te nemen in het reglement zodat men dit
probleem kan oplossen indien het voorvalt.
Er zal een lijst van de genomineerden met meer informatie op voorhand bezorgd
worden aan de verenigingen die aangesloten zijn bij de ARC. Op deze manier
krijgen de leden de kans om dit intern te bespreken en kan de vertegenwoordiger
een door de vereniging gedragen stem uitbrengen.
Hieromtrent bestaat de bezorgdheid dat men op deze manier het
verassingselement zal wegnemen. Daartegenover staat dat men het draagvlak van
de prijs groter zal maken.

Aanpassingen:
‘personen uit de politiek’ vervangen door ‘personen die een politiek mandaat
bekleden’
- Aanvullen: ‘Bij ex aequo zullen de aanwezige leden van de RvB ARC opnieuw in
geheimhouding stemmen.
- Schrappen: ‘Afgevaardigden van verenigingen kunnen een plaatsvervanger met
volmacht sturen naar de stemming.’

4. Subsidiereglement: bijwerken
Aanpassingen reglement:
- Aanvulling: ‘De financiële middelen worden jaarlijks ingeschreven in de begroting
naargelang van de beschikbare kredieten en goedgekeurd door de gemeenteraad.’
- De uiterste indiendatum wordt 15 september i.p.v. 1 september.
- Aanpassing puntenverdeling:

IN STEDELIJKE
INFRASTRUCTUUR

IN NIET-STEDELIJKE
INFRASTRUCTUUR

1 activiteit

3

4

2 activiteiten

6

8

3 activiteiten

9

12

1 activiteit

5

6

2 activiteiten

10

12

3 activiteiten

15

18

Organisator en

1 activiteit

7

8

uitvoerder

2 activiteiten

14

16

3 activiteiten

21

24

ROL ORGANISATIE

Organisator

Uitvoerder

-

AANTAL
PODIUMACTIVITEITEN

Aanvulling bij puntenverdeling podiumactiviteiten: ‘ Een vereniging kan voor
maximaal drie activiteiten punten krijgen.’

Aanpassing aanvraagformulier:
- ‘Deadline: 1 september 2015’ vervangen door ‘Uiterste indiendatum: 15 september
2015’
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5. 11 juli-viering: opvolging
Programma:
11u
13u
18u
19u
19.15u

Brunch (gratis aperitief – muzikale begeleiding door leerkrachten KA)
Fietszoektocht
Optreden Goes & De Gasten
Prijsuitreiking fietszoektocht
Optreden Goes & De Gasten (deel 2)

Twee verenigingen hebben zich al aangemeld om in te staan als vrijwilliger, nl. Friends of
Comedy (Kurt Van Laere) en kwb Sint Jozef Eeklo (Nico De Paepe). Daarnaast zal Jan
Martens opnieuw van de partij zijn.
6. Verkeerscirculatieplan
Het dossier (met advies van ARC) werd voorgelegd op de gemeenteraadscommissie in
februari en de gemeenteraad in maart. Er werd beslist om een tekst uit te schrijven.
Afwachten voor meer duidelijkheid.
7. Varia
-

-

-

Huishoudelijk reglement:
o Nagaan wat de procedure is om toe te treden als lid van de RvB ARC. Moet
dit aangepast worden?
o Deskundigen definiëren in het reglement. Het is moeilijk om criteria vast te
leggen die bepalen of een persoon een deskundige is of niet. De RvB kan wel
bepalen of een persoon voldoende deskundigheid heeft om toe te treden tot
de RvB.
Werkgroep Kunst in Openbare Ruimte:
o De werkgroep is nog niet nominatief samengesteld. M.a.w. kan de werkgroep
nog niet officieel samenkomen en het reglement goedkeuren.
o Leden werkgroep KOR
 Antoine Boute voor kunst en cultuur
 Guido Dellaert voor monumentenzorg
 Eddy De Baets voor ARC
 Johan Van Hyfte voor VVV
Aanvraag nieuw lid ARC: The Oldtimers Guitar Crew. Frida volgt dit verder op
Guido Dellaert zal Eddy De Baets vervangen op de beoordelingscommissie van de
subsidies voor gemeenschapsvormende projecten op 17/07/2015

8. Vastleggen datum volgende vergadering
DB ARC: 7 september om 10.30u – auditorium bibliotheek STIP, Molenstraat 36
RvB ARC: 17 september om 18.30u – auditorium bibliotheek STIP, Molenstraat 36
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