GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD WIELSBEKE
p.a. Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke
Tel: 056/67.32.70
cultuur@wielsbeke.be

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 08/06/2020

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

A) Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd. Ter aanvulling wordt doorgegeven dat het André Demedtshuis (met
zomerterras) weer wordt geopend vanaf 1 juli.

B) Rol van een adviesraad
-

Frederik verstuurde in naam van de cultuurraad een email naar verenigingen omtrent corona-crisis.
Deze bevatte o.a. de beslissingen die genomen waren op de vorige cultuurraad. Aanvankelijk was
gevraagd om deze email te versturen via de cultuurdienst, maar vanuit het bestuur kwam de vraag te
wachten tot het voorstel voor een relanceplan was uitgewerkt.

-

Frederik benadrukt dat de cultuurraad een onafhankelijk adviesorgaan is, dat op eigen initiatief
verenigingen mag aanschrijven en hiervoor geen toestemming nodig is vanuit het gemeentebestuur.
Vanuit de gemeente was nog geen enkele communicatie omtrent de coronatijden verstuurd naar de
verenigingen. Dit was hét moment om als cultuurraad te tonen dat we er voor de verenigingen zijn.

-

Daisy benadrukt dat het gemeentebestuur op het moment van de mail nog volop bezig was met de
opmaak van het voorstel tot relanceplan. Ze vreesde dat als er vragen gesteld werden aan de
verenigingen omtrent afgelaste activiteiten en niet recupereerbare kosten, er mogelijk verwachtingen
worden gecreëerd die mogelijk niet kunnen ingevuld worden. Het relanceplan (zie verder in verslag) is
ook opgesteld vanuit de gekende financiële situatie en werd besproken met alle politieke partijen. Het
gemeentebestuur wil een weldoordacht plan waarbij geld bewust wordt uitgegeven aan wie het nodig
heeft.

-

Frederik stelt dat er vanuit de cultuurraad geen intentie was om verwachtingen te creëren en dat de
email ook in die zin werd opgesteld. De timing was ook belangrijk aangezien geannuleerde activiteiten
in het subsidieformulier mochten opgenomen worden en de verenigingen hun erkennings- en
subsidieformulieren moesten opsturen tegen eind mei.

-

Sven volgt de informatie, die nu door de verenigingen wordt opgestuurd, verder op.

D)

11-juliviering

-

Op basis van de versoepelingen en tegelijk rekening houdend met de maatregelen opgelegd door de
Nationale Veiligheidsraad werd beslist om de viering te laten doorgaan met volgende aanpassingen:
o

Reservatie verplicht

o

Max. 50 aanwezigen (exclusief spreker en personeel cultuurdienst)

o

Bar nadien mogelijk maar met bediening aan tafel en social-distancing.

o

Muzikale omlijsting door JMA wordt geschrapt

-

Piet brengt JMA op de hoogte. Mogelijk kunnen ze gevraagd worden om de volgende Algemene
Vergadering muzikaal op te luisteren, maar dit dient best besproken te worden op een volgende
vergadering.

-

Kost spreker: € 987,24

-

Sven houdt zich bezig met de verdere organisatie en maakt takenlijst. John helpt alvast met bediening
bar.

-

Frederik zal het voorwoord geven, Daisy sluit nadien af met dankwoord.

E)

Relanceplan: doel – stand van zaken – inbreng/inspraak cultuurraad

-

Ter ondersteuning van de inwoners, verenigingen en lokale handelaars van de gemeente werd door de
politieke partijen een relanceplan opgesteld. Aan de Cultuurraad wordt gevraagd om een advies
hierop te geven. Voor de Cultuurraad zijn vooral de eerste vier punten in het plan van belang.
o

a.

Extra Coronafonds voor verenigingen

De totale beschikbare pot voor de “gewone subsidies” blijft identiek aan die van vorig jaar.

b.
Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kunnen een subsidie van € 5.000 per adviesraad verdelen om
éénmalig tussen te komen als compensatie. Ze bepalen zelf hoe de verdeling van deze Coronatoelage kan
verdeeld worden.
c.
Jeugdverenigingen konden minder activiteiten organiseren om hun kampen betaalbaar te houden. Prijs
opslaan voor de leden is voor de meeste geen optie. Voorstel is om voor de jeugdverenigingen een extra
subsidie van € 2.000, specifiek voor dit onderwerp, toe te kennen. Dit is uiteraard in de hypothese dat de
kampen (mogen) doorgaan!
- Bij de verdeling van bovenstaande € 5000 wordt best hierover solidair beslist, waarbij meer geld voorzien
wordt voor de verenigingen waar meer financiële schade was. Dit bedrag is vooral gericht op de periode tot
eind april (normale subsidieperiode), maar wordt misschien best uitgebreid naar de periode tot eind juni. Sven
vraagt aan verenigingen om ook de geschrapte activiteiten en niet recupereerbare kosten door te geven.
Mogelijk kan er ook nog gevraagd worden wat de misgelopen inkomsten zijn.
- Voor de gewone subsidies kan gewerkt worden met de gegevens van de voorbije 3 jaar en daar gemiddelde
van gemaakt worden. Voor de verenigingen die nog niet zolang bestaan, kunnen de meest recente cijfers
gebruikt worden. Dit gaat voornamelijk over de informatie omtrent hun activiteiten.
=> Advies: A) Geld voorzien voor mogelijk tweede ronde in najaar // B) Periode waarop de € 5000 slaat best
uitbreiden van eind april naar eind juni.

o

Ouderraden

Er wordt 1.000 euro voorzien per ouderraad. De verdeling gebeurt op basis van hetgeen je niet kunnen
organiseren hebt (zie vorige jaren). Er moeten bewijsstukken aangeleverd worden.
Geen opmerkingen op

o
a.

Waardebonnen die in 2021 kunnen besteed worden op één van de 4 grote evenementen op
Wielsbeeks grondgebied

€ 10,00 per gezin.

b.

i.

Wielsbeekse Feesten (september)

ii.

Hondenzwemming (oktober)

iii.

Ooigemse Feesten (juni)

iv.

Kerstmarkt Ooigem (december)

Vervangt éénmalig de Wielsbeke bonnen op de Wielsbeekse Feesten.

-

Kunnen de waardebonnen niet gebruikt worden voor (culturele) activiteiten, wel of niet gemeentelijk.

-

Misschien kan idee van Kortrijk (K-bon) als voordeel voor praktische uitwerking dienen.

-

Misschien moeten de mensen de bon persoonlijk komen afhalen en zich laten registreren met IDkaart. Sowieso is nog niet praktisch duidelijk hoe het systeem zal werken.

-

Kan de Uitpas als hulpmiddel dienen? Er kan als steun gekeken worden om x aantal punten op te
plaatsen.

o

Activiteiten die inwoners dichter bij mekaar brengen

Enkele voorbeelden:
i.

In de drie deelgemeenten met avondmarkt voor lokale handel en verenigingen)

ii.

Weekend van de Wielsbeekse Feesten – spreiden van activiteiten op zaterdag, zondag over de
3 deelgemeenten

-

De cultuurraad vraagt zich af of deze lokale markten zullen aanslaan los van grote feesten.

-

Cultuurraad vraagt of er in alle gemeentelijke infrastructuren hygiënische gel is voorzien. Dit is zeker al
het geval in de grotere infrastructuur, maar het kan niet met zekerheid gezegd worden of dit voor alle
gebouwen al het geval is.

-

Er worden best duidelijke afspraken gemaakt met de verenigingen wie verantwoordelijk is voor welke
reiniging in de lokalen en na een activiteit.

 Advies om voor elke vereniging x aantal reinigingsdoekjes en – gel te voorzien
 Advies: kan het mogelijk niet gebruikte bedrag voorzien voor subsidies voor samenwerkingsverbanden
en coproducties eenmaal overgezet worden naar 2021.

-

Er wordt de vraag gesteld of leden en bestuursleden bij verenigingen zouden afhaken nadat ze
maanden ‘rust’ hebben gehad. Mogelijk moet de bevraging van enkele jaren geleden eens hernomen
worden, met o.a. de vraag hoe een vereniging zichzelf ziet binnen x aantal jaar.

F)

Cultuurmarkt

Wordt uitgesteld naar later aangezien nu de timing te laat is om dit nog in het vroege najaar georganiseerd
te krijgen.

G) Varia
-

Sven stelt het cultuurseizoen van 2020-2021 voor. Alle informatie is te vinden op gemeentelijke website.

-

Piet kreeg de vraag waarom er werken plaatsvinden in de oude bibliotheek van Wielsbeke in de
Molenstraat. Daisy antwoordt dat dit de nieuwe locatie wordt van de academie, met focus op Beeld,
lessen die nu in het Ravotterke plaatsvinden. De school van Wielsbeke zal de klaslokalen ook kunnen
gebruiken. Wielsbeke kan met deze werken dé locatie worden voor Digitaal Beeld van de Waregemse
academie. Communicatie hierover volgt.

-

Piet vraagt ook wanneer het gebouw waarin het JMA in gehuisvest is, zal opgeknapt worden. Daisy
antwoordt dat de bezorgdheden (tocht, waterinsijpeling) bekend zijn, maar het herstel vraagt een
aanzienlijk budget. De technische dienst is bezig met dit dossier.

De volgende vergadering zal fysiek weer plaatsvinden, vermoedelijk op maandag 14 september 2020 in het
Sociaal Huis.

