
 

 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 14 MEI 2019 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Kris Boel, Dirk Vergult, 

Cris Bruelemans, Chris De Beer, Maartje De Wilde, Erik De Lathouwer, Laureline Soubry, 

Karin Tavernier, Marcella Piessens, Vinciane Meert, Elke Buts en Pieter Malengier (gast). 
Verontschuldigd:  Jos Daems, Johan De Vos en Jo De Cuyper. 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 09-04-2019 

het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 

2. Decreet bovenlokale cultuurwerking. 

 
Bij de beslissing om, voor persoonsgebonden materie, het provinciaal niveau af te schaffen, worden de 

middelen die daarvoor gebruikt werden overgeheveld naar het vlaamse niveau. Hierdoor viel voor vele 
organisaties/verengingen een deel van hun werkingsmiddelen weg. Voor 2018 en 2019 was er een 

transitieregeling van kracht in afwachting van een nieuwe decreet.  
Dat decreet, het decreet bovenlokale cultuurwerking, is er nu en gaat in voege op 1 januari 2020. Om 

dit decreet toe te lichten heeft de raad hiervoor Pieter Malengier uitgenodigd die voor Interwaas omtrent 

dit decreet een workshop heeft georganiseerd waar mensen van het steunpunt voor bovenlokale 
cultuurwerking (www.cultuurbovenlokaal.be) dit decreet kwamen toelichten.  

Dit steunpunt is opgericht op 1 januari om het culturele veld bij te staan hoe men met dit nieuwe 
decreet moet omgaan. Het decreet zelf gaat voornamelijk over het organiseren van bovenlokale projecten 

en aan welke voorwaarden die moeten voldoen om vanuit Vlaanderen in aanmerking te komen voor 

subsidies. In bijgevoegd powerpointpresentatie wordt eerst de werking van het steunpunt uitgelegd en 
dan, aan de hand van sjablonen, hoe men het best zulk dossier opstelt.  

Het is snel duidelijk dat dit decreet vooral bedoeld is voor de “grote” (lees professionele) spelers uit de 
culturele sector genre bibs, academies, cultuurcentra e.d.  

Er wordt door Interwaas ook een aanvraag ingediend om een Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband (IGS) Waasland te creëren dat de coördinatie van deze projecten voor deze regio 
zou kunnen begeleiden.  

De lokale cultuurverenigingen, en al zeker de amateurverenigingen dreigen hierdoor, zoals vooraf 
reeds gevreesd, uit de boot te vallen. 

Die verenigingen zullen eerder hun koepelorganisaties moeten aanspreken, die hiervoor van de 
overheid ook een (weliswaar) kleiner bedrag hebben bijgekregen om dit verlies te compenseren.  

Het decreet gaat er van uit dat ondersteuning van lokale verenigingen door de lokale overheid moet 

gebeuren maar het is ook nog eens nadrukkelijk gesteld dat er in het gemeentefonds daarvoor geen extra 
middelen worden voorzien.  

Wie een dossier indient, er zijn 2 deadlines: 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 30 
juni van het volgende jaar en 15 november, voor projecten die starten in tweede helft van dat jaar. 

De cultuurraad dringt er op aan om tijdig geïnformeerd te worden vanuit het nieuwe IGS over 

ingediende projecten, zodat lokale verenigingen op die wijze kunnen inspelen en aansluiten bij voor hen 
relevante projecten. 

 

http://www.cultuurbovenlokaal.be/


3. STAVAZA werkgroep 50-jarig bestaan cultuurrraad 

De voorzitter heeft na lang aandringen toch een samenkomst kunnen plannen met de schepenen Baeyens 

en Somers, die we nodig hebben om de plannen rond 50 jaar CR financieel en logistiek te ondersteunen. 
Die samenkomst is op 28 mei om 15u op het stadhuis. Tegen dan moet een werknota (gebaseerd op de 

eerder opgestelde brief) worden opgemaakt dat dan daar met de schepenen kan besproken worden. 

Maartje zal dit document opstellen en aan de voorzitter bezorgen.  

Het doel is o.a. te weten te komen of er een budget kan vrijgemaakt worden en over de koppeling van 
het slotevenement aan het reeds bestaande Foorfeest (meikermis). Ook het engagement vanuit het beleid 

om, liefst kosteloos, hiervoor gebruik te mogen maken van stedelijke infrstructuur staat dan op de 

agenda. 

Het samenbrengen van de 50 (of meer?) voorziene activiteiten is dan weer een taak voor de deelraden 
om zo snel mogelijk dit kenbaar te maken aan hun verenigingen zodat die dit kunnen opnemen in hun 

planning voor 2020. Het aanschrijven van de verenigingen zou idealiter moeten kunnen op het speciaal 

voor die viering te ontwerpen logo. Marcella gaat de haalbaarheid hiervan onderhoren. 

Openingsdag van deze viering is dus 12 oktober 2019 met een academische zitting op het stadhuis. 
Ideeën voor gastspreker(s) zijn altijd welkom.  

 

4. Toekomst Cultuurprijs en budgettering 

De consensus is dat de uitreiking van de cultuurprijs moet blijven. Die prijzen worden uitgereikt door de 

cultuurraad met de blik enigszins naar de aangesloten verenigingen gericht terwijl het uitroepen van de 
culturele ambassadeur een louter politieke keuze is. 2 totaal verschillende zaken dus.  

Maar wel wordt het voorstel aangenomen dat in tegenstelling tot het uitreiken van 1 algemene winnaar, 

er nu gekozen wordt om ieder in zijn/haar categorie tot winnaar van de cultuurprijs uit te roepen. Wat die 

winnaars (naast eeuwige roem) dan in ontvangst gaan nemen hangt uiteraard af van wat er budgettair 
mogelijk is. En dat punt zouden we ook eens moeten aankaarten bij onze schepen. Bij de start van de 

vorige legislatuur hebben we een overzicht van het budget van Cutuur gekregen. De secretaris zal 

trachten dit document terug te vinden en dan kan dit dienen om te zien wat deze legislatuur mogelijk is. 

Momenteel krijgt de CR op haar rekening jaarlijks 1.250 euro als toelage voor de werking. Daarvan 
kunnen we onmogelijk die prijzen betalen.  

 

5. STAVAZA werkgroep interne en externe communicatielijnen 

De werkgroep is op 13/5 samengekomen en wat de interne communicatie betreft is het IT-platform van 

de stad nog steeds niet operationeel, daarom werd er tot dan gekozen voor Google Drive. Dat is een 
cloud waarin alles kan opgeslagen worden en die heel gebruiksvriendelijk is. Die cloud is gelinkt aan een 

gmail account. De lijst met wie die documenten kan raadplegen kan ten allen tijde worden aangepast. 

Laureline heeft inmiddels de folder “Cultuurraad Sint-Niklaas” aangemaakt en enkele subfolders er in 

aangebracht en toont hoe alles werkt, en hoe je die documenten kunt raadplegen. 

 



Er wordt beslist dat documenten die in de folders moeten opgeladen worden, worden doorgestuurd naar 

Elke zodat er één centraal punt is die ervoor zorgt dat de cloud up-to-date is. Er kan dan ook, telkens er 
nieuwe documenten worden opgeladen een email naar de bestuursleden worden rondgestuurd.  

Te raadplegen via volgende link: google drive cultuurraad sint-niklaas Zie ook de bijlage “verslag WG 
Communicatie cultuurraad” voor meer duiding hierover. 

Wat de externe communicatie betreft, zal er op de website van de stad de samenstelling van het bestuur 

vermeld worden, met namen, emailadres en een korte beschrijving waarvoor hij/zij in de CR zetelt zodat 
iemand die informatie nodig heeft kan zien bij wie hij wellicht het best terecht kan. Tegen de volgende 

vergadering van CR (11/6) zou die lijst correct moeten zijn. (indien iedereen de nodige gegevens 
doorgeeft natuurlijk) 

 

6. Finalisering evaluatie beleidsprogramma 2019 - 2024 

De versie van 18/04 gebaseerd op nota van voorzitter en door Jo herwerkt wordt goedgekeurd en zal zo 

naar het college worden doorgestuurd. 

 

7. Punten vanuit OCV (ondersteuning cultuur en vrije tijd) 

a. Terugkoppeling adviesraden 
Terugkoppeling ACCSI: Laureline heeft bedenkingen bij de voorgestelde programmatie. Ze vindt dat er 

niet veel gewaagde keuzes werden gemaakt maar eerder werd gekeken naar een aanbod naar het grote 

publiek toe. Marcella merkt op dat deze keuze om mainstream te gaan ook kan opgelegd zijn van 
hogerhand om budget rond te krijgen. Dat dit ook het eerste programmatiejaar van de nieuwe directeur 

Annelies De Graeve is kan ook een rol spelen. Op het DB van ACCSI (28/5) zal deze opmerking worden 

doorgegeven. 

Bibliotheekcommissie: daar ging het voornamelijk over de verhuis als nieuw gebouw er is. 

Museumcommissie: belangrijk punt. Herbestemming Salons (want over 2 jaar geen deel meer van 
museum) en wat met het ex-libris? Ook daar nog geen duidelijkheid over hoewel de voorzitter hierover 

met schepen Baeyens heeft gesproken en de schepen vindt persoonlijk dat dit centrum moet behouden 

blijven. 

Adviescommisie SAMWD kwam voor eerst samen op 9 mei. Grootste discussiepunt daar: het niet meer 

toekennen van punten bij examens maar gebruik van evaluatiedossier bij toonmomenten. 

b. Aanvraag erkenning 

Er is een aanvraag tot erkenning binnengekomen van vereniging “In Balance”. De verantwoordelijken 

zulllen voor de volgende vergadering (dus 11/6 om 19u) worden uitgenodigd om de vereniging voor te 
stellen, hoewel er nu reeds bedenkingen zijn of die vereniging niet eerder bij sport aanleunt dan bij 

cultuur. 

c. Deelcultuurraden 

De deelraden komen samen op 20/6 (SC en MWD) en op 18/6 (EBK). 

d. Stavaza subsidies 

Bij de subsidiedossiers zijn er nog enkele knelpunten. Die worden na de vergadering besproken met 
vertegenwoordigers van de deelraden en daarna kunnen de subsidies worden berekend en uibetaald aan 

de verenigingen. Voorzitter dankt Elke (en medewerkers) die het nakijken van de dossiers dit jaar vlot 

hebben afgehandeld. Vanuit de administratie wordt nogmaals aangedrongen om op deelraden nog eens 
belang van tijdig opsturen dossiers te onderstrepen. Zie hiervoor ook de bijlage “analyse ingevulde 

dossiers”. 

https://drive.google.com/open?id=1e-w7qmeTY-fMo3y_jZyosnaHCdAat0Gm


e. Overzicht komende vergaderingen 

De komende vergaderingen worden vastgelegd op  

dinsdag 14 mei 2019 om 19.30u – Bib Conferentiezaal 
dinsdag 11 juni 2019 om 19.30u – Bib Conferentiezaal 

dinsdag 10 september 2019 om 19.30u – Bib Conferentiezaal 

dinsdag 8 oktober 2019 om 19.30u – Stadhuis Ontvangstzaal  
dinsdag 12 november 2019 om 19.30u – Stadhuis Ontvangstzaal 

dinsdag 10 december 2019 om 19.30u – Bib Conferentiezaal 

8. Interessante culturele activiteiten 

De geactualiseerde lijst activiteiten wordt rondgedeeld. Wie nog ander activiteiten wil doorgeven, kan 

dit mailen naar cultuur@sint-niklaas.be graag met vermelding ‘opname longlist cultuurprijs’. 

Er wordt nog verwezen naar de kunst en boekenmarkt die WARP organiseert op 19 mei.  

 

9. Varia 

Geen variapunten 

 

 

Namens de stedelijke cultuurraad 

 
 

 
 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 

mailto:cultuur@sint-niklaas.be

