p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

verslag van de bestuursvergadering van 7 oktober 2020
Aanwezig

Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Chantal Bobelijn (schepen van cultuur), Sofie
Van Waes (cultuurbeleidscoördinator) en Pablo Smet

Verontschuldigd

Ludo Suy, Peter Audenaert, Chris Van Guyt en Sandra Bardyn

Afwezig

/

Notulist

Robert Boelens

Volgende vergadering

woensdag 28 oktober 2020 om 20 uur in gemeenschapscentrum De Bijenkorf

1.

Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 2 september 2020
Het verslag van 2 september 2020 wordt goedgekeurd.

2.

Afspraken en te doen uit vorige vergadering
zie https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing

3.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
Assenede Vertelt - 13.11.2020 - lezing omtrent verdwenen paneel van Lam Gods in gc de
Bijenkorf (Assenede)
Davidsfonds Assenede - 11.10.2020 - 08.11.2020 - 3 concerten in de kerk van Assenede
NSB Boekhoute - 17 oktober - concert Piper Ensemble in de kerk van Boekhoute

Ontvankelijk
Ontvankelijk
Ontvankelijk

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing
4.

Noodfonds: stand van zaken omtrent de verdeling/besteding van de middelen
• Voor dit onderwerp verwijzen wij naar het verslag dd.29 september “Overleg verdeling noodfonds jeugd,
cultuur en sport”.
• De Vlaamse overheid heeft een noodfonds voorzien ter ondersteuning van de spelers in de sectoren jeugd,
cultuur en sport die voor andere steunmaatregelen uit de boot vallen. Dit gaat in de eerste plaats om lokale
verenigingen.
• De gemeente Assenede ontvangt 151.738,27 euro die het vrij kan verdelen over deze sectoren.
• Hoe de verdeling van deze gelden zal gebeuren, wordt besproken met hogergenoemde vertegenwoordigers.
• Er was reeds een eerste overleg waarop de cultuurraad niet aanwezig/vertegenwoordigd was. Vandaar dat dit
onderwerp nu besproken wordt.
• Vooraf: de gemeente heeft besloten om een eenmalige verhoging met 20 % toe te staan op de nominatieve
subsidies voor 2021. Totaal van bijkomende subsidie: 15.050,00 euro.
• Volgende voorstellen werden tijdens het overleg van de vernoemde werkgroep geformuleerd:
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Jeugdraad
▪ Na bespreking werd er geen advies ingediend.
▪ Bepaalde verenigingen liepen inkomsten mis wegens schrappen fuif.
▪ Geen voorstel gedaan.
o Sportraad
▪ De sportraad stelt voor om 20,00 euro per aangesloten lid te verdelen over de verschillende
clubs, rekening houdende met een minimum van 300,00 euro en een maximum van
3.000,00 euro.
▪ Voor clubs die geen aanvraag doen of clubs die niet aangesloten zijn bij de sportraad wordt
voorgesteld om het minimumbedrag uit te keren.
▪ Vermoedelijk nodig bedrag = 35.000,00 euro
o Cultuurraad
▪ Het budget voor sociaal-culturele projecten wordt zowel door het gemeentebestuur als
door de cultuurraad verhoogd. De gemeente zal hiertoe de middelen van noodfonds
gebruiken en de cultuurraad wil de jaarlijkse toelage van 1.000,00 optrekken.
▪ Dient een vereniging aangesloten te zijn bij de cultuurraad om hiervan te kunnen genieten?
Deze vraag is niet expliciet beantwoord.
▪ Als er verdeeld wordt (per doelgroep) is het solidariteitsprincipe zeer belangrijk.
▪ Hoe kunnen wij de noden van de aangesloten verenigingen kennen? Er zal een vraag van ons
uit moeten komen.
▪ Een vereniging heeft bv. vaste kosten ( huur lokaal) en kan inkomensverlies geleden hebben
door een activiteit te moeten schrappen.
▪ Verder intern overleg zal nodig zijn.
Tijdens dit overleg worden bijkomende argumenten geopperd. Pablo zal deze oplijsten en per mail aan alle
bestuursleden bezorgen, met de vraag naar opmerkingen. Deze oplijsting zal dan meegenomen worden naar
een volgend gemeenschappelijk overleg over de middelen uit het noodfonds. De oplijsting met argumenten
en overpeinzingen hangt als bijlage aan dit verslag.
Op 21 oktober staat een vervolgoverleg met vertegenwoordigers van de politieke fracties en
vertegenwoordigers van de jeugd-, sport- en cultuurraad gepland. Pablo zal aanwezig zijn.

5.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
Op 1 november wil het gemeentebestuur een reveil houden op de begraafplaatsen van de gemeente. Volgende
verenigingen zullen meewerken: Assenede Vertelt, de Twee Ambachten en Vergeten Vrouwen Oosteeklo. Start
vanaf 17.00 uur.

6.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
- Eind oktober wordt een overleg gepland met David Vercauteren (schepen voor communicatie), Kristof Vereecke
(ambtenaar verantwoordelijk voor De Belleman) en vertegenwoordigers van de verschillende adviesorganen, met
de bedoeling de inhoud van De Belleman te bespreken.
- Voor het tapijt ‘Floris ende Blancefloer’ is in gans Assenede momenteel geen geschikte tentoonstellingsruimte.
- De reuzen van Assenede krijgen nieuwe kledij.
- Een stagiaire zal de inventaris maken van het archief van Pim De Rudder. Er wordt ook een oproep gedaan voor
vrijwilligers.
- Stand van zaken uitgebrachte adviezen
o advies cr 2020.07.21 - plaatsen van een sokkel aan galerij Pim De Rudder ➔ advies wordt gevolgd
o advies cr 2020.07.21 - plaatsen van een standbeeld met de beeltenis van Pim De Rudder ➔ advies wordt
gevolgd
o advies cr 2020.07.21 - verplaatsen gedenksteen 17e eeuw naar nieuwe bib ➔ niet in de bib maar wel in
het gemeentehuis
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o advies cr 2020.07.21 - visienota 'Kunst in Assenede' ➔ nog niet besproken
o advies cr 2020.07.27 - aanpassing regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland +
aanpassing regionaal reglement UiTPAS Meetjesland ➔ advies wordt gevolgd
o advies cr 2020.07.27 - COVID-19-maatregelen voor cultuur in Assenede ➔ advies wordt meegenomen in
de lopende besprekingen terzake
Sofie bezorgt nog officiële antwoorden op deze adviezen.
7.

Rondvraag/varia
• We passen de data voor de komende bestuursvergaderingen aan zodat Peter aanwezig kan zijn (zie kalender
hieronder).
• Er wordt gevraagd of er reeds nieuws is omtrent de installatie van digitale informatieborden. Momenteel is
er hiervoor nog geen positief nieuws.

8.

Kalender
De kalender is onder voorbehoud dat er geen andere data zijn die mogelijk zijn voor Peter.
woensdag 28 oktober om 20 uur
bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf
woensdag 25 november om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf
woensdag 16 december om 20 uur
bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf

Bijlage - oplijsting argumenten en overpeinzingen omtrent de verdeling/besteding van de middelen uit het
noodfonds
Vanuit de cultuurraad deden we reeds deze voorstellen:
1. Het budget voor sociaal-culturele projecten wordt zowel door het gemeentebestuur als door de
gemeentelijke cultuurraad verhoogd. Het gemeentebestuur kan hiervoor de extra middelen van het
noodfonds aanwenden en de cultuurraad wil hiervoor de jaarlijks voorziene 1.000 euro optrekken naar
5.000 euro, zodat de te verdelen pot substantieel groter wordt.
2. De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van het bestaande subsidiereglement
voor sociaal-culturele projecten kunnen zo ruim mogelijk genomen worden, zodat zoveel mogelijk
activiteiten op die manier kunnen ondersteund worden.
3. Ook verenigingen en individuele kunstenaars, organisatoren, … kunnen beroep doen op dit
subsidiereglement.

Tijdens de jongste bestuursvergadering voegden we daar nog enkele zaken aan toe:
1. Aangezien er extra middelen vanuit Vlaanderen zijn, zal het in eerste instantie met die middelen zijn dat
de noden dienen gelenigd te worden. Bijkomende middelen vanuit de cultuurraad (zoals eerder gesteld)
zouden we in eerste instantie nog wat achterwege laten.
2. Het zou goed zijn om met minimum- en maximumbedragen per vereniging/aanvrager te werken, met de
bedoeling aan zoveel mogelijk aanvragen tegemoet te komen.
3. Criteria om zich voor de verdeling op te baseren zijn onder andere de vaste kosten die de aanvrager kan
aantonen en een eventueel substantieel inkomensverlies.
4. Algemeen adviseert het bestuur om de toepassing van deze verdeling zo ruim en zo soepel mogelijk te
laten verlopen, opnieuw om zoveel mogelijk aanvragers te kunnen ondersteunen.
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De bedoeling is om tijdens het overleg op 21 okotber de zaken verder uit te klaren en te verfijnen, zodat er een
redelijke en faire verdeling van de middelen (151.738,27 euro) kan gerealiseerd worden.
Hieronder nog enkele bijkomende pistes en overpeinzingen.
1. Zou het verstandig zijn om de pot met extra middelen om te beginnen in twee te delen? Het ziet er naar
uit dat we tegen eind dit jaar nog lang niet 'back to normal' zullen zijn, dus lijkt de helft voorzien voor de
eerste jaarhelft van 2021 een goede piste.
2. Aanvragen met betrekking op 2020 kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2020. De
uitbetaling/verdeling kan dan vanaf eind januari 2021 gebeuren, na goedkeuring door de gemeenteraad
eind januari 2021. Indien de urgentie in bepaalde gevallen heel groot is, kan er misschien uitzonderlijk
sneller overgegaan worden tot uitbetaling.
3. In plaats van dat elke vereniging/organisator/... zelf zijn/haar beschermings- en preventiemateriaal
aankoopt, zou de gemeente dat centraal (en door de grotere hoeveelheden wellicht ook goedkoper)
kunnen aankopen. Dergelijke 'kits' kunnen ofwel gratis of tegen een kleine vergoeding aan de
verenigingen ter beschikking gesteld worden. Het gaat dan concreet om o.a. handgel, mondmaskers,
handschoenen, digitale koortsthermometer, papieren handdoeken, ontsmettingsalcohol, plexiwanden,
duurzame pictogrammen en bewegwijzering, …
4. Het bedrag dat een aanvrager ontvangt zou kunnen bestaan uit meerdere segmenten: een bescheiden
forfaitaire vergoeding voor alle aanvragers + een vergoeding voor vaste kosten (huur, nutsvoorzieningen,
verzekeringen, leningen, aankopen beschermingsmaterialen, onderhoud, poetsen, …) + een vergoeding
voor gemaakte kosten eigen aan de werking van de vereniging in de periode 15 maart 2020-31 december
2020 (en volgend jaar dan voor de periode 1 januari 2021-30 juni 2021).
5. Het solidariteitsprincipe mogen we niet uit het oog verliezen. Dit betekent dat het niet per se de 'grootste'
aanvragers zijn die ook het meeste steun ontvangen, maar dat er ook rekening gehouden wordt met wie
harder getroffen wordt en het dus meer nodig heeft. Hiervoor zullen we dan wel enkele objectieve criteria
nodig hebben.
6. Wie reeds van andere (gemeentelijke, Vlaamse, ...) maatregelen kon genieten zal voor dit noodfonds
achteraan moeten aansluiten, zodat wie nog niks kreeg de eerste kans krijgt.
7. Gederfde inkomsten zou ik niet meenemen in de berekening, aangezien dat ten eerste zeer moeilijk
objectief in te schatten is en ten tweede dat dit meestal inkomsten uit specifieke activiteiten zijn die dit
jaar niet doorgegaan zijn (en waarvoor dus ook geen kosten gemaakt werden). Of is dit geen goede
piste/redenering?
8. Lidmaatschap van een adviesraad kan geen voorwaarde zijn om al dan niet voor steun in aanmerking te
komen. Ook niet-erkende of niet-aangesloten verenigingen en individuen kunnen in aanmerking komen
voor steun.
9. Bij sociaal-culturele verenigingen kunnen ledenaantallen geen criterium zijn (aangezien de meeste niet
met een ledensysteem werken), waar dit bij de sportclubs (en jeugdverenigingen?) wel wordt
meegenomen in het bepalen van de verdeling.
10. Wat met senioren? Wat met verenigingen die een werking in de welzijnssector hebben? Wat met
initiatieven die gelinkt zijn de GROS? Wat mij betreft worden zij ook mee in bad gehesen.
11. Een bijkomende maatregel vanuit de gemeente en/of het AGB zou kunnen zijn dat het gebruik van
gemeentelijke en AGB-infrastructuur tot eind 2021 aan zeer gunstige tarieven/voorwaarden kan, om zo de
relance meer slaagkansen te geven.
12. Voor de verdeling van deze middelen zou de teller voor alle verenigingen/aanvragers op nul moeten gezet
worden op 15 maart 2020. Wat er reeds voor activiteiten vóór die datum werd toegekend/verworven
staat hierbuiten.
13. Wat de regeling ook wordt, het zou zo eenvoudig en transparant mogelijk moeten zijn, zowel voor hen die
de aanvragen indienen als voor zij die ze dienen te verwerken.

Verslag bestuursvergadering cultuurraad

p. 4 (van 4)

