Verslag vergadering Adviescommissie Cultuur en
Toerisme
Datum: dinsdag 18 februari 2020

Aanwezig: stemgerechtigd
•
•
•
•
•
•

•

Louis De Pauw, deskundige
Albert De Vis, penningmeester AC cultuur-toerisme (Toneelvereniging de Bloeiende Wijngaard)
Elwyn Moerenhout, voorzitter AC-cultuur-toerisme (Davidsfonds-Mazenzele)
Freddy Vercauteren, OKRA Opwijk
Frieda Verdoodt, MAI/MOZA-IK
Pierre Vanderborght, secretaris AC cultuur-toerisme (Toneelvereniging Sterrenregen)
Lutgarde Cleemput, toneelvereniging de Bloeiende Wijngaard

Aanwezig: niet-stemgerechtigd
•

Sabine Caluwaert, deskundige cultuur

Verontschuldigd: stemgerechtigd
•
•
•
•
•

Vincent De Pauw, ondervoorzitter AC cultuur-toerisme (deskundige)
Lieve Maes, Forum Vlaamse Vrouwen
Erik Gyselinck, deskundige / journalist
Regina Verbeeren, Vereniging Liberale vrouwen
Martine Vanderstappen, deskundige

Verontschuldigd: niet-stemgerechtigd
•
•
•

Jan Couck, schepen cultuur
Tom Bosman, lid AC cultuur-toerisme (Kunst in lege huizen)
Sigrid De Backer, coördinator Vrijetijd

pagina | 1

Afwezig: stemgerechtigd
•

Pascale De Koninck, Vereniging Liberale Vrouwen Opwijk

Agenda
•

Goedkeuring verslag 13 november 2019

•

Advies betreffende de toekenning van de infrastructuurcompenserende subsidies. (zie
spreadsheet in bijlage)

•

Voorstel tot aanpassen van het subsidiereglement infrastructuurcompenserende subsidies (zie
voorstel in bijlage)

•

Gebruik van de cultuurcheques in 2019 (info, spreadsheet in bijlage)

•

Feedback van de vergadering van de vrijetijdsraad

•

Varia

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 13 november 2019
Overlopen van het verslag van vorige keer.
Geen opmerkingen: goedgekeurd.

Agendapunt 2: Advies: toekenning van de infrastructuurcompenserende
subsidies
Elwyn verwittigde de verenigingen dat ze de berekening van de infrastructuurcompenserende subsidies
konden inkijken op kantoor bij de deskundige cultuur. Niemand is langs geweest of heeft opmerkingen
geformuleerd.
Nu wordt er 2000 euro subsidies verdeeld. Vorig jaar was dit 3000 euro, maar Mazenzele werd eruit
gehaald. Opmerking: er is 30% afgegaan en dit gaat maar om 2 verenigingen. Hierdoor hebben de
verenigingen toch heel wat minder geld.
Voorbeeld van Albert De Vis: verschil tussen wat verenigingen betalen voor de Kersenpit is groot t.o.v. wat
in Nijverseel moet betaald worden (b.v.b. voor toneelvoorstellingen 88 euro per voorstelling in Kersenpit
en in Nijverseel 152 euro per voorstelling). Ook na subsidie is dit verschil nog steeds groot.
Gunstmaatregel lage gemeentelijke tarieven in De Kersenpit voor toneel van Mazenzele: dit is tegen de
andere verenigingen.
Vraag aan het college om bedrag van 2000 terug op te trekken naar 2500 en op basis van dit bedrag de
subsidies te verdelen.
Vraag ook om de tarieven van De Kersenpit te herzien en rechtvaardiger (t.o.v. andere verenigingen).
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Agendapunt 3: Aanpassen van het subsidiereglement
infrastructuurcompenserende subsidies
De adviescommissie adviseert de onderstaande aanpassingen aan het reglement. De deskundige cultuur
zet hiervoor de nodige stappen en brengt dit op de gemeenteraad.
Dit reglement werd aangepast aan de huidige situatie:
Mazenzele is eruit gehaald. Aanvragen worden ingediend bij de deskundige cultuur.
Art. 2: vóór 31 januari wordt vervangen door ‘ten laatste op 31 januari’.
Art. 4 a: ‘meerderheid’ wordt vervangen door ‘minstens de helft plus één’.
Art 5 c: laatste zin ‘het verslag’ vervangen door ‘het dossier’
Activiteit met winstoogmerk. Een vereniging mag er één hebben, maar krijgt er geen punten voor. Kosten
van 1 activiteit met winst kunnen ingebracht worden.
Art. 8: We voegen toe dat de dossiers door de verenigingen kunnen ingekeken worden bij de deskundige
cultuur na toekenning van de punten. Ze kunnen ook opmerkingen doorgeven naar de adviescommissie.
De adviescommissie formuleert haar advies vóór eind februari.
Het nieuwe reglement in bijlage.

Agendapunt 4: Gebruik van de cultuurcheques in 2019
Elwyn geeft een overzicht van de cultuurcheques.
Er werden voor 10 660 euro cultuurcheques gebruikt, waarvan 6415 euro bij de verenigingen.
Wie bij de verkiezingen heeft gezeten, kreeg een cheque van 15 euro. Hiervan werden ook al enkelen
gebruikt als we kijken naar de cijfers.
Er wordt ongeveer 60% van de uitgegeven cheques gebruikt.
Gebruiken nieuwkomers hun cheque? Hier hebben we weinig zicht op.
Voorstel om die cheques in blauw te drukken. Zo kan de cultuurdienst die bijhouden op een aparte lijst en
hebben we er beter zicht op. De adviescommissie vindt het belangrijk om mensen die nieuw zijn in de
gemeente bij het gemeenschapsleven te betrekken. De cultuurcheque is hiervoor een stimulans. Dankzij
de variant in kleur, kunnen we dit beter evalueren.
De deskundige cultuur onderzoekt dit en overlegt hierover met de betrokken diensten.

Agendapunt 5: Feedback van de Vrijetijdsraad
Elwyn Moerenhout geeft toelichting en overloopt het verslag.
Elwyn zal in de toekomst voor een nieuwe vergadering de agenda (vooraf), documenten, het verslag en
de adviezen doorsturen. De adviescommissie mag vooraf suggesties doorgeven aan Elwyn en kan ook
feedback geven op de adviezen en verslagen.
Stopzetting Opwijks Leven door de gemeente:
De adviescommissie is niet vooraf geïnformeerd of naar advies gevraagd voor de beslissing die genomen
is.
Opmerking Albert De Vis: kans is groot dat Opwijks Leven gaat uitsterven omdat het aantal advertenties
door verenigingen niet altijd de drukkosten zal dekken. Opwijks Leven is nochtans een belangrijk blad
voor de verenigingen ondanks de groeiende on-line mogelijkheden.
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Hoplr is een goed on-line initiatief maar de aankondigingen van activiteiten zullen niet gelezen worden
door oudere mensen.
Vraag aan de gemeente om Opwijks Leven toch gedeeltelijk financieel te blijven ondersteunen.
Bijvoorbeeld door om de 14 dagen toch nog te adverteren. Voorstel om het infoblad toch gewoon 2maandelijks te houden.
Verenigingen hebben geen baat bij het maandelijks infoblad van de gemeente, maar wel bij het Opwijks
Leven, waarbij ze activiteiten kunnen aankondigen.
Advies hiervoor formuleren naar het college: beperkte bijdrage van gemeente aan Opwijks Leven (vb.
adverteren voor zo rond de 300 euro).

Agendapunt 7: Varia
Geen variapunten.
Verslag: Sabine Caluwaert

Datum volgende vergadering: Klik of tik om een datum in te voeren.
Wordt nog meegedeeld.
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