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Chris Van Guyt, Ludo Suy, Michel Coene, Pablo Smet, Peter Audenaert, Robert Boelens,
Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur)

Verontschuldigd

Sandra Bardyn en Yvan Schaght

Afwezig

-

Notulist

Robert Boelens

Volgende vergadering

6 november om 20 uur

1.

Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 4 september 2019
Het verslag van 4 september bereikte niet iedereen tijdig en wordt door Pablo per mail naar iedereen ter
goedkeuring gemaild.

2.

Afspraken en te doen uit vorige vergadering
Zie overzicht in Google Drive, https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc.
• De facebookpagina van de cultuurraad is ‘under construction’. Peter bekijkt dit.
• Over de inlassingen in de Belleman zal gesproken worden met schepen Vercauteren.

3.

Vlaanderen Feest! 2019: stand van zaken
• Sofie heeft al een overzicht van de kosten gekregen, maar nog geen afrekening.
• De toelage van 2.000 euro mag gestort worden aan de Koninklijke Harmonie als hoofdorganisator.

4.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
Vereniging

Activiteit

Beslissing

Diederik van Assenede
Markant Bassevelde & Davidsfonds Bassevelde
Davidsfonds Assenede & Vliet

Dansinitiatie Latin
Voordracht ‘Rouwen mag’
Uit het filmarchief Assenede

ontvankelijk
ontvankelijk
ontvankelijk

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive
https://drive.google.com/open?id=1adO7u-4HNs9GAoYMXn8P0QchSOFAxNQs
5.

Prioriteiten cultuur: stand van zaken
• Chantal geeft toelichting
o Op basis van het Meerjarenplan dienen alle diensten hun budget op te maken. Dit wil niet
zeggen dat alles wat werd gevraagd, zal goedgekeurd worden.
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De inhoud, de content is rond. Er worden meer middelen voorzien voor kunstbeleid, er is ook
een investeringsbudget voorzien.
Een van onze bestuursleden vraagt een schriftelijke weerslag van het cultuurbeleid met dienaangaande
cijfers. Die zijn momenteel voor ons nog niet beschikbaar.

6.

Subsidiereglement voor socio-culturele projecten: aanpassingen
• Alle wijzigingen en suggesties van de bestuursleden zijn besproken en verwerkt in het nieuwe
subsidiereglement.
• Pablo zal de correcte tekst als advies aan het college van burgemeester en schepenen bezorgen.

7.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
• Oproep aan de verenigingen van Boekhoute om Vlaanderen Feest! te organiseren in 2020 (in de
novembereditie van de Belleman)

8.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
• Chantal licht toe wat er binnen Comeet gaande is
o De gemeente Maldegem is uit de intergemeentelijke projectvereniging Comeet getreden.
o Om de juridische problemen te beperken wordt voorgesteld om de deelname van Maldegem
gewoon te schorsen zodat de ontbinding van Comeet kan voorkomen worden.
o De financiering dient herzien te worden. Een stijging van de bijdrage zal onvermijdelijk zijn en
uiteindelijk zal de bijdrage voor Comeet stijgen van 0,3 naar 0,7 euro per inwoner.

9.

Rondvraag/varia
• Vanaf 2020 stapt gemeente Assenede mee in de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED).
• op 17 oktober is een feest voorzien voor alle vrijwilligers van de gemeente Assenede.
• Peter wil de facebookpagina onderhouden en aanvullen.
• De culturele adviescommissie van het AGB wordt wat het bestuur van de cultuurraad betreft niet
opgenomen in de afsprakennota voor de gemeentelijke adviesorganen. Pablo bezorgt dit besluit als advies
aan het college van burgemeester en schepenen.
• Heeft iemand suggesties voor een spreker voor de Algemene Vergadering?

10. Kalender
• woensdag 6 november om 20 uur in de Bijenkorf: bestuursvergadering cultuurraad
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