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VOORLOPIG Verslag van de bestuursvergadering van 3 maart 2021

1.

Aanwezig

Pablo Smet, Chris Van Guyt, Ludo Suy, Yvan Schaght, Robert Boelens, Sofie Van Waes en
Chantal Bobelijn

Verontschuldigd

Peter Audenaert en Michel Coene.

Afwezig

Sandra Bardyn

Notulist

Chris Van Guyt

Volgende vergadering

woensdag 7 april 2021 om 20 uur, online

Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 13 januari.
In het verslag van 3 februari staat Ludo staat bij de aanwezigen, terwijl hij verontschuldigd was. Sofie past het
verslag aan.
De verslagen worden, mits die aanpassing, goedgekeurd.

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
Wat moest gebeuren is gebeurd, maar het document is nog niet aangepast.
https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
“Sofie publiceert in de Belleman van januari 2021 een oproep voor vernieuwing van het lidmaatschap van de
cultuurraad.”
 Nog te doen.
“Sofie vraagt na bij het college van burgemeester en schepen of er nog plannen zijn om de verschillen in prijzen
om de Bijenkorf en Bass'Cul te gebruiken te harmoniseren.”
 Er is overleg gaande om alle reglementen gelijk te schakelen (de Bijenkorf, Bas’Cul, Pyramidezaal …). Er
is nog niet over de prijzen gesproken.
“Sofie vraagt aan Lien op welke wijze er door de gemeenteraad momenteel anoniem gestemd wordt.”
 Het systeem dat de gemeenteraad hanteert is enkel te gebruiken met een @assenede-adres. Stel dat de
vraag zich in de toekomst voordoet, dan zullen we op dat moment een oplossing zoeken.
“Sofie organiseert in januari een overleg tussen Hallekin vzw, de cultuurraad en het college van burgemeester
en schepen.”
 Op 11 maart om 10 uur is er in De Bijenkorf een overleg gepland tussen het college, de cultuurdienst en
de mensen van Hallekin. Helaas is de cultuurraad, die nochtans de initiatiefnemer is, hier niet voor
uitgenodigd.
Onze lijst van vragen en opmerkingen zal integraal behandel worden, aangevuld met vragen en
opmerkingen van het college.
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Bij deze nodigt Sofie ons uit op de vergadering. Yvan zal de honneurs waarnemen. Sofie zal de agenda
op voorhand nog eens doorsturen.
“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 …”
 Pablo zal David en Kristof deze week nog een uitnodiging sturen om op 4 april om 20 uur te overleggen.
“Michel vervolledigt de oplijsting van kunst- en archiefstukken in Assenede.”
 Is lopende.
3.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
Het voorstel voor uitbetaling van de subsidies van 2020 is naar het college geweest.
Het NAT vraagt om nog in het reglement opgenomen te worden. Ons advies was dat ze beter kunnen mikken op
het Noodfonds. Sofie heeft hen toegevoegd aan de lijst met projectsubsidies en zo doorgestuurd naar het
College.
Het college had opmerkingen bij activiteiten die twee keer gesubsidieerd worden: zowel rechtstreeks van de
gemeente als van de cultuurraad. Chantal heeft daarop geantwoord dat deze werkwijze volgens, in
overeenstemming is met het reglement. Als het college dat in de toekomst anders wil zal het reglement
aangepast moeten worden.
Over de vraag voor subsidie van het NAT die Sofie rechtstreeks naar het college gestuurd heeft geven we de
opmerking dat deze werkwijze niet kan. Dergelijke vragen moeten eerst via de cultuurraad passeren.

4.

Lidmaatschap: stand van zaken aangesloten verenigingen
Er zijn al vragen binnengekomenSofie heeft de e-post nog niet verwerkt.
Pablo heeft een vraag gekregen van de Vrienden van Kiempunt campus Assenede (vroeger De Zeppelin) om lid
te worden van de Cultuurraad. Ook ouderverenigingen van andere scholen zijn lid, bijgevolg kunnen we de
vraag positief beantwoorden.

5.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
Adviesvraag voor hetlocatie van de kunstwerken
Ons advies van de herlocatie van de kunstwerken is niet gevolgd. Het beeld van Diederick zal blijven staan aan
het gemeentehuis, waar het nu staat. De twee zerken zullen verplaatst worden naar de bibliotheek.
Er zijn geen notulen van die beslissing. Ludo zou graag weten wat de argumentatie is om ons advies niet te
volgen. Sofie stelt nog een nota op.
Vraag van Comeet
In de UiTPAS Meetjesland is er een beperking van de deelname aan activiteiten tegen kortingstarief. Elke
rechthebbende kan jaarlijks voor € 150 eigen bijdrage deelnemen aan activiteiten van Meetjeslandse UiTPASaanbieders. Het gaat hier om een beperkt aantal gevallen. In Assenede een vijftal in de laatste drie jaar.
Comeet vraagt om de beperking te laten vallen. Sofie zal ons daar nog een adviesvraag over sturen. Wij zullen
positief antwoorden.
Kaprijke en Wachtebeke zijn sinds september 2020 aangesloten. Vanaf september 2021 zullen Sint-Laureins en
Zelzate toetreden.
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6.

Rondvraag/varia
Ludo. De verenigingen moeten nu zelf de waarborg betalen. De verenigingen zal gevraagd worden om elk € 200
te storten. Als we rekenen op plusminus 50 verenigingen komt dat dus op een “gift” van € 10.000 die de
verenigingen doe aan het AGB om een niet-bestaand probleem op te lossen. Chantal zal tegen volgende maand
uitleg geven over de motivatie achter deze beslissing.
Pablo. Vlaanderen Feest! doet een oproep naar beeldmateriaal over de vorige edities. Robert heeft foto’s die hij
kan doorsturen. Pablo stuurt de vraag ook naar Michel, mogelijks heeft hij ook nog iets.

7.

Kalender
woensdag 7 april om 20 uur

Bestuursvergadering cultuurraad, online.
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