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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 13/05/2019

Aanwezig: Frederik, Nancy, Maria, Daisy, Piet, José, Luc, Sven, John
Verontschuldigd: Trees, Yvan, Annie
Afwezig:

A) Goedkeuring verslag
Goedgekeurd
B) Reglement huur infrastructuur
A) AGB
Steven Lefebvre (sportdienst) komt de aanpassingen in het reglement rond de infrastructuur
toelichten. De aanpassing is gebeurd in het AGB (Autonoom GemeenteBedrijf). Dit is opgericht vlak
voor het nieuwe jaar en is in functie van alle sport- en cultuuractiviteiten (en infrastructuur), in
navolging van de bouw van het nieuwe bibliotheek en zwembad en is belangrijk voor BTWrecuperatie. De reglementen rond infrastructuur ed zijn integraal overgenomen door AGB. Het
grootste verschil zie je in facturen (komen nu vanuit AGB). Ook bestuurlijk is dit hetzelfde
(directiecomité = schepencollege , Raad van bestuur = gemeenteraad). In dagelijkse werking
verandert er niets.
B) Aanpassingen reglement infrastructuur
Reglement voor infrastructuur werd ook integraal overgenomen, maar naar aanleiding van recente
gebeurtenissen in zaal Den Aert werd beslist om het tarief van de boetes aan te passen. Bij sommige
organisaties waar er misbruik wordt gemaakt met eigen drank is de boete te goedkoop en beslissen ze
om met plezier de boete te betalen en eigen drank te gebruiken. Als gemeente zijn wij echter
gebonden aan de concessieovereenkomst met Brouwerij Bavik waarbij er verplichte afname is van
frisdranken en bieren. Naast drank heeft de gemeente ook een extra service naar de vereningen: gratis
gebruik van frigo’s, uitleendienst…. Door de recente gebeurtenissen in zaal Den Aert werd beslist om
de boetes te verhogen (naar tarieven van € 500 tot € 2000). Deze tarieven zijn gebaseerd op de
verschillende activiteiten die in het verleden al plaatsvonden om er zeker voor te zorgen dat een boete
ervoor zorgt dat er geen winst kan gemaakt worden door het meebrengen van eigen bieren en/of
frisdranken. In de verschillende adviesraden geeft Steven de uitleg over deze wijziging, zodat iedereen
kan advies geven.
Inhoud:
-

Gebruikers dienen de dranken af te nemen van Dienst Vrije Tijd ( enkel bier en frisdrank). Sancties
voor gewone activiteiten is € 500, voor evenementen met meldingsformulier is de boete € 2000.

-

Niet naleven van rookverbod: boete van € 150 naar € 500.

-

Bij meebrengen eigen koeling en drank zonder voorafgaande melding: mogelijkheid om ontzeggen
van de zaal vlak voor of tijdens evenement.

-

Gemeentelijke diensten moeten toegang krijgen tot opslagplaats drank. Na 2x vaststellen misbruik
kan toegang worden ontzegd voor 12 maanden.

Verder geen echte wijzigingen. Ivm fuifbeleid: vroeger mocht dit ook al niet. Maar er werden
verschillende twijfelgevallen georganiseerd, waardoor een duidelijke afspraak diende gemaakt te
worden wat wel of niet onder een fuif valt: Bv. 31 december niet meer verhuurbaar, geen galabals
meer, en geen organisaties met kaartverkoop. Wanneer plots blijkt dat een organisatie onder een
andere titel een fuif organiseert, kan de organisator de zaal worden ontzegd.
Vragen:
-

Wat met uitzending voetbal (en feest tijdens of nadien): het is niet met muziek (DJ,…) dus niet
zelfde soort activiteit. Sowieso kan de lijst wat er onder de noemer ‘fuif’ valt evolueren.

-

Dient er naast rookverbod, ook drugsverbod opgenomen te worden? Inrichters zijn an sich
verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Dit kan erbij opgenomen worden. Rookverbod is natuurlijk
ook vooral naar brandveiligheid gericht. De Cultuurraad geeft het advies om volgende aanvulling
op te nemen in het reglement op reservering van infrastructuur. ‘Als huurder ben je
verantwoordelijk over wat er gebeurt in de infrastructuur, waaronder gebruik/bezit/verkoop van
verdovende middelen. Na vaststelling boete van € 500.’

-

Vraag ivm meldingsformulier. Dit moet vanaf 100 man. Dus ook activiteiten in bv. OC Leieland.
Misschien best opfrisactie bij de verenigingen en gebruikers of standaard herinnering hiervoor
meegeven aan begin van het jaar (= officieel advies cultuurraad).

-

Wanneer je voor meer dan 500 euro Bavikproducten (netto) hebt aangekocht in een jaar, krijg je
7,5 procent terug, kan dit soort korting ook voor kleinere verenigingen, met een kleinere
aankoopprijs? Dit is echter niet mogelijk. Het is een hoeveelheidskorting.

C) Hersamenstelling adviesraden
Er werd vastgelegd dat er dubbele personen in diverse adviesraden zitten. De voorzitters en
bevoegde ambtenaren zullen hiervoor binnenkort samenzitten. Op zich zitten verenigingen in de
adviesraad en bepalen zij zelf hun afgevaardigden, maar er wordt bekeken hoe dit zit met de
afgevaardigden zelf.
D) Herverdeling lokalen OC Leieland
Zoals geweten is het plaatselijk filiaal van de bibliotheek te Ooigem weg uit OC Leieland. Hierdoor
komt hun lokaal vrij en zijn er wat mogelijkheden naar voor gekomen. Er is vraag vanuit
verschillende verenigingen voor extra ruimtes. Volgend voorstel wordt voorgelegd aan
adviesraden voor dit definitief wordt beslist.
o

De Ware Vrienden vragen een groter lokaal. Voorstel om hen naar Panoramische Zaal te
verhuizen. Oude ruimte Harmonie gaat in verhuur.

o

Kunstacademie zit nu met lessen in Terraszaal en oude cultuurdienst. Tekenlessen in ’t
Ravotterke. Vraag van hen komt om te centraliseren. Is in planningsfase.

o

Judoclub Yawara vraagt om een vast lokaal (ook voor extra uren). Voorstel is om hen in
oude bibliotheek te plaatsen, maar met mogelijkheid dat externen de zaal kunnen huren.
Judoclub is bereid om alles op te ruimen wanneer de zaal verhuurd wordt. Mocht er ooit
bijkomende sportinfrastructuur komen, kan bekeken worden om hen een definitieve
ruimte te geven. Douches en kleedkamers worden nu wel voorzien in sporthal Ooigem.

o

Dance-Control krijgt dan extra uren in de dansstudio (vrijgekomen uren van de Judoclub).

o

Dit zou nu in proefperiode van 1 jaar gaan met evaluatie nadien.

o

Timing: eerst legen bibliotheek, dan verhuis activiteiten panoramische zaal naar
bibliotheek, dan verhuis harmonie, daarna verhuis judoclub.

Vragen:
-

Wordt de berging van de Panoramische zaal dan voor Harmonie? Is de bedoeling.

-

Hoeveel werd Panoramische zaal verhuurd? Ongeveer wekelijks, hangt ook af van activiteiten in
het volledige gebouw. Praktisch zal nog moeten bekeken worden hoe die ruimte kan opgevangen
worden.

Advies:
-

Evaluatie na een jaar is heel belangrijk, en dient zo correct mogelijk te gebeuren. Er moet
voldoende huurcapaciteit overblijven voor de verenigingen.

-

Begrip voor de beslissing, maar bij voorkeur dat de judo een ander lokaal krijgt want de situatie
klopt eigenlijk niet echt (voor zowel locatie als judo). Het is niet de ideale oplossing.

-

Herhaling dat de chiro ook niet echt thuishoort in deze locatie (vaak waar artiesten dienen rond te
lopen).

C) Cultuurreis : praktische afspraken
Bus ligt vast (Yvancars), betaling gebeurt door gemeente.
Voorbereiding gebeurde op 27 april: plaats om ’s ochtends koffie te drinken en restaurant voor middagmaal
dienen nog beslist te worden. Mogelijk middagmaal in Sint-Katelijneplein.
Na rondleiding in Tervuren 2 vrije uren (waaronder 1 in museum voor wie wil). Misschien 2 oppikplaatsen
voorzien.
Mail naar deelnemers: aankomstuur en gsmnummer John.
D) 11 juli-viering : kandidaturen, eerste praktische afspraken
Volgende vergadering
E)

Beleidsplan : input

Volgende vergadering
F)

Varia

- We ontvingen een mail van Bernard Vanluchene omtrent onze recentste adviezen rond straatnamen. Vraag
waarom we Veldstraat hebben voorgesteld in Ooigem ipv Kamiel Ottevaerestraat: straat was te klein om eer te
doen aan Kamiel Ottevaere. Voorstel om in Sint-Baafs-Vijve een Boudewijn Devosstraat te geven: geen nieuwe
straten gepland, maar misschien plein (dicht bij café van Boudewijn Devos).

Vergadering van juni wordt verzet (wegens pinkstermaandag) van 10 juni naar 3 juni 2019.

