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Verslag algemene vergadering cultuurraad 11/12/2013
Datum & locatie:

11/12/2013 om 20 uur in De Bijenkorf

Aanwezig:

Schepen van cultuur Dominique Buysse, beleidscoördinator Pablo Smet
Bestuursleden: Guido Wouters (voorzitter ad interim), Annie Detaeye, Chris Van Guyt,
Etienne Blancke, Ludo Suy, Robert Boelens, Wilfried Teeuws en Yvan Schaght
Vertegenwoordigers van 36 verenigingen: zie aanwezigheidslijst.

Verontschuldigd:

Modest Van Achte

Afwezig:

Vertegenwoordigers van verenigingen: zie aanwezigheidslijst.

Verslaggever:

Chris Van Guyt

Volgende vergadering:

1

Welkom door de voorzitter

1.1 Alex Van Wijnsberghe heeft zijn ontslag aangeboden. Guido Wouters neemt de rol als voorzitter ad interim op
zich. Hij heet iedereen hartelijk welkom.
1.2 Er zijn vertegenwoordigers van 35 verenigingen aanwezig. Daarmee halen we geen twee derde meerderheid,
zodat er over geen enkel onderwerp zal kunnen gestemd worden.

2

Aansprakelijkheid van feitelijke verenigingen

2.1 Gastspreker meester Vincent Vandevelde brengt een voordracht over het onderwerp “Aansprakelijkheid van
feitelijke verenigingen”. We danken hem voor deze zeer boeiende en leerrijke uiteenzetting.
Dank ook aan Ludo Suy voor het duidelijk document over dit onderwerp.

3

Ontslagen

3.1 Alex van Wijnsberghe heeft ontslag genomen uit het dagelijks bestuur van de Cultuurraad. Hij was lid sinds
1989, waarvan 13 jaar als voorzitter. We danken hem voor het vele werk dat hij in die periode verricht heeft.
3.2 Pablo Smet zal geen cultuurcoördinator meer zijn. Hij gaat vanaf 1 januari aan de slag bij Muziekmozaïek. We
wensen hem van harte proficiat met deze nieuwe uitdaging. Hij zal vanaf die datum niet meer deelnemen aan
de vergadering als beleidscoördinator, maar hij is welkom om toe te treden tot het dagelijks bestuur.
3.3 De voorzitter doet een oproep naar de verenigingen om toe te treden tot het dagelijks bestuur.

4

Notulen laatste algemene vergadering

4.1 Er zijn geen opmerkingen.

p. 1 (van 3)

5

Nieuwe subsidieregeling

5.1 Om budgettaire redenen heeft de gemeente de subsidies van € 20.000 die we tot vorig jaar konden verdelen
onder de verenigingen geschrapt. De subsidie van € 4.000 voor de 11 juliviering wordt gereduceerd tot € 1.000.
De subsidies voor ‘de Twee Ambachten’, Jazzenede en de Gîrnaertstoet worden gehalveerd. De kerstmarkt en
de smokkelfeesten, welke door de gemeente zelf georganiseerd werden, worden volledig gestopt. De
aanwezigen drukken hier hun ongenoegen over uit. Schepen van cultuur Dominique Buysse geeft meer duiding.
Ze geeft aan dat ze begrip heeft voor de situatie, maar dat ze helaas niets aan de situatie kan veranderen. Dit is
een beslissing van de gemeenteraad. Er is kritiek dat er te veel geld gaat naar de carnavalsstoet. Mevrouw de
schepen verduidelijkt dat het de feestcommissie is die dit organiseert, en dat de feestcommissie zelf over haar
budget kan beschikken en aanwenden voor de activiteiten die ze zelf nuttig vindt.
5.2 De “oude” subsidieregeling met het puntensysteem blijft geldig. Zie Subsidiereglement voor de culturele
verenigingen erkend door de gemeentelijke cultuuraad van Assenede. Omdat het budget nu € 0 is, is het niet
zinvol om hier dit jaar een aanvraag voor in te dienen.
5.3 Indienen van een Formulier voor lidmaatschap van de gemeentelijke cultuurraad met daarbij gevoegd een
jaarprogramma en een jaarverslag blijven wel nodig. Zo kan de cultuurraad een overzicht behouden van de
verenigingen en over hun werking. Ook voor de verenigingen zelf blijft dit nuttig. Op die manier blijven ze
erkend en blijven ze een aantal voordelen genieten. Bijvoorbeeld gebruik maken van de Bijenkorf tegen een
gunsttarief of verkrijgen van subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie‐projecten.
Binnenkort worden de nodige formulieren daarvoor naar de verenigingen verstuurd.
5.4 De Vlaamse Gemeenschap stelt een subsidie ter beschikking van de gemeenten voor gemeenschapsvormende
en cultuurparticipatieprojecten. De gemeente stelt € 5.000 van deze subsidie ter beschikking van de bij de
cultuurraad aangesloten verenigingen.
Dit bedrag kan niet aangewend worden voor de reguliere werking van de verenigingen. Om na te gaan of een
activiteit in aanmerking komt voor subsidie, verwijzen we naar het “Reglement voor subsidie voor
gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie‐projecten”.
Het is belangrijk om voldoende activiteiten in te dienen. Als het potje niet opgebruikt is kan het niet
overgedragen worden naar volgend jaar.
De cultuurcoördinator Pablo Smet licht het begrip gemeenschapsvormende en cultuurparticipatie‐projecten
toe.
5.5 Aanvraag voor subsidie voor gemeenschapsvormende activiteiten is mogelijk via het “Formulier voor subsidie
voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten”. In “normale” omstandigheden moet deze
subsidie op voorhand aangevraagd worden, maar in de opstartperiode maken we hierop een uitzondering.
‐ Voor projecten van 2013 kan de aanvraag nog ingediend worden tot eind januari 2014.
‐ Ook voor projecten in het eerste trimester van 2014 kan de subsidie aangevraagd worden tot 31 januari
2014.
‐ Voor projecten welke later doorgaan moet de subsidie aangevraagd worden minstens één maand voor
het begin van het trimester waarin de activiteit doorgaat. Bijvoorbeeld, voor projecten welke doorgaan in
de periode mei tot augustus, moet de subsidie aangevraagd worden voor 1 april.
5.6 De voorzitter Guido Wouters vraagt met aandrang om niet te blijven klagen over het afschaffen van de
gemeentelijke subsidies maar om zo constructief mogelijk naar de toekomst te kijken en er het beste van te
maken met de middelen die we hebben. Dat kan enkel met de hulp van alle verenigingen.

6

Werking van de cultuurraad

6.1 Volgens de heer Johan Nyckees, diensthoofd Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling
Oost‐Vlaanderen is de cultuurraad een “feitelijk gemeentelijk orgaan”. Dit in tegenspraak tot wat we vroeger
dachten, namelijk dat de cultuurraad feitelijke vereniging zou zijn. Dit heeft tot gevolg dat de cultuurraad geen
rechtspersoonlijkheid is, wat inhoudt dat hij geen contracten kan sluiten, geen rechtsvordering kan instellen,
niet kan gedagvaard worden voor de rechtbank…
p. 2 (van 3)

6.2 Alex van Wijnsberghe merkt op dat het dringend tijd wordt dat het gemeentebestuur de afsprakennota
goedkeurt.

7

Open cultuurraad

7.1 De cultuurcoördinator presenteert het resultaat van de bevraging van de open cultuurraad van 3 september
2013.

8

Beleids‐ en beheerscyclus (BBC) van de gemeente

8.1 De cultuurcoördinator presenteert het meerjarenplan van de BBC die is opgesteld door de gemeente. Dit zal
realiteit worden vanaf 1 januari. Voor Assenede zijn er 3 prioriteiten:
‐ dienstverleningsconcept;
‐ fietsvriendelijk maken;
‐ jeugdwerk.
8.2 We stellen tot onze spijt vast dat cultuur geen prioritaire doelstelling is van de gemeente. Bovendien staat er
niets nieuws in het meerjarenplan. Het is enkel een herformuleren van de zaken zoals die in het verleden ook al
waren.
8.3 Mevrouw de schepen vraagt onze goedkeuring van dit meerjarenplan. Los van het feit dat we dit, zoals
aangegeven in de vorige paragraaf, een gemiste kans vinden voor cultuur kunnen we niet oordelen over dit
document om de volgende redenen:
‐ we hebben enkel een overzicht gekregen van het plan, en geen details;
‐ we hebben pas tijdens de algemene vergadering nota genomen van het plan en dus niet de kans gehad
om het voorstel voldoende te bestuderen of ons over de zaken te beraden.
‐ er is wel een plan, geen budgettair voorstel.
Om die reden nemen we enkel nota van het meerjarenplan en zullen we geen advies geven.

9

Diverse

9.1 In 2014 gaat de 11‐juliviering door in Bassevelde.
9.2 De voorzitter doet een oproep naar de aanwezigen om toe te treden tot het dagelijks bestuur.

10 Slotwoord door mevrouw de schepen
10.1 Mevrouw de schepen drukt haar dank uit aan Alex Van Wijnsberghe voor de vele jaren van gedreven inzet,
telkens weer gestuurd vanuit goede bedoelingen.
10.2 Ze bedankt ook Pablo Smet voor zijn werk als cultuurcoördinator en wenst hem veel succes in zijn toekomstige
job.
10.3 Mevrouw de schepen heeft begrip voor de frustraties van de verenigingen naar aanleiding van het wegvallen
van de subsidies. Ze drukt er op dat positieve samenwerking noodzakelijk zal zijn om deze moeilijke financiële
periode door te komen. De gemeente zal logistieke en praktische ondersteuning blijven geven. Ze hoopt dat er
een goede samenwerking kan blijven bestaan tussen de verenigingen en de gemeente.
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