RAAD VAN BESTUUR ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)
Datum: donderdag 12 mei 2016, om 17u00
Plaats: vergaderzaal gelijkvloers STIP
Aanwezig: Eddy De Baets, Frida Bastien-Vanhauwenhuyse, Rita Haegeman, Antoine Boute
Frederik Rogiers Schepen Rita De Coninck
Verontschuldigd: Jan Vandenberghe, Guido Dellaert, Raf De Vlamynck, Jan Van Streydonck,
Martine Vermeire, Annemieke Pieters, Gaston Dauwe, Joke De Keyser
Afwezig: Aureel Heirman, Patrick Mahieu, Paul Van De Woestyne, Rita Van Cauwenberge
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Goedkeuren vorig verslag (09-11-2015)
Toetreding voorzitter tot RVB van BIB / CC.De Herbakker
PCV opvolging
Prijs voor Artistieke Ambassadeur van de Stad Eeklo – Opvolging -mededelingen
11-juliviering -opvolging
Interradenoverleg – opvolging
Opvolging aanpak CC/Bakkerei
Presentatie KA ivm evenementenzaal
Varia
Vastleggen datum volgende vergadering

1.

Goedkeuren vorig verslag (09-11-15)

Het verslag wordt goedgekeurd.
Er wordt opgemerkt dat er sommige leden van de Raad van Bestuur vaak niet opdagen en zich
bovendien ook niet verontschuldigen. Er wordt voorgesteld om in het reglement op te nemen dat
leden van de RvB die 2 keer opeenvolgend afwezig zijn zonder zich te verontschuldigen worden
geschrapt als lid van de RvB. Via een oproep kan dan een nieuw lid worden aangeduid.
Dit voorstel wordt voorgelegd aan de AV.
2.

Toetreding voorzitter tot RVB van BIB / CC.De Herbakker

De voorzitter van de ARC is nu waarnemend lid bij de Raad van Beheer van het CC en de bib.
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3.

PCV opvolging

Er moet een oproep worden gedaan naar kandidaten voor de Prijs voor Cultuurverdienste. Dit
wordt meegedeeld tijdens de AV en er zal nog een extra mailing hierover verstuurd worden.
4.

Prijs voor Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo – Opvolging -mededelingen

Maandag 4 juli vindt hierover een persconferentie plaats nadat het reglement op de gemeenteraad
is goedgekeurd. Deze persconferentie gaat door om 17u30 in de raadzaal van het Stadhuis. De
leden van de AV, het College en de gemeenteraad worden hierop uitgenodigd.
Frederik maakt een persmap klaar waarin het traject en het reglement worden toegelicht.
5.

11-juliviering -opvolging

Eekloverdag gaat door op zondag 10 juli. Naast de gewoonlijke familiefietszoektocht vindt er ’s
morgens een fietstour plaats voor wielertoeristen.
Bij de start van het optreden zal de schepen een speech geven. De burgemeester zal de prijzen
uitdelen.
6.

Interradenoverleg – opvolging

Op voorstel van de voorzitter van de ARC heeft er tweemaal een interradenoverleg
plaatsgevonden. Hierin werd een advies opgemaakt over de communicatie van het bestuur naar
de adviesraden toe en het mobiliteitsvraagstuk omtrent ‘Den doorgang’.
Op beide adviezen is het antwoord gekomen dat dit zal opgevolgd worden. Het advies over het
mobiliteitsvraagstuk is opgenomen in het dossier.

7.

Opvolging aanpak CC/Bakkerei

Er is een Dagelijks Bestuur samengeroepen om een eventuele uitbreiding van het CC en de
Bakkerei te bespreken. Eddy De Ketelaere van de Bakkerei heeft zijn visie toegelicht.
Er was vooral de discussie of dit wel de taak was van de ARC om hierover een advies uit te
brengen. Wel werd onderschreven dat een eventueel advies van de Raad van Beheer van CC De
Herbakker kan worden ondersteund door de ARC.

8.

Presentatie KA i.v.m. evenementenzaal

Op de AV zal KA De Tandem een presentatie geven over de openstelling van hun theaterzaal.
Ook zal Steffi Coppens van COMEET een toelichting geven over hun archiefproject.
Beiden krijgen 15 minuten tijd in het begin van de vergadering.
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9.

Varia

-

2 adviezen van de ARC voor straatnamen werden gevolgd door het Schepencollege.
Een gemeenteraadslid heeft tijdens de gemeenteraad gevraagd of er geen actie uitgevoerd
kan worden omtrent mobiliteit voor mindermobielen tijdens culturele evenementen. Dit
wordt binnen het cultuurcentrum verder onderzocht.
Roos Lauwaert is aangesteld als nieuwe directeur van de Kunstacademie. De voorzitter
vraagt aan de schepen voor een overleg om de werking van de ARC toe te lichten en te
zoeken naar samenwerkingsverbanden.

-

10. Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op 16 november om 19u in de schepenzaal in het
Stadskantoor.
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