GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 6 februari 2017
Aanwezig:

Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Sabine Pauwaert, Lola di
Vito, Roger Lahaut, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Eva Bal,
Albert Haelemeersch en Ward Claeyssens

Verontschuldigd:

Ann Schollaert, Chantal Matthys, Eddy Vaernewijck en Gert Buelens

1. Reglement Cultuurprijs
De vergadering dankt alle medewerkers van de werkgroep voor hun inspanningen. Een cultuurprijs
kan worden uitgereikt aan
(1) een persoon, een vereniging of groep personen die een bijzondere artistieke of culturele prestatie
heeft geleverd van 01/01/2015 tot en met 31/12/2016 en in de gemeente een actieve
(socio)culturele werking ontplooid heeft en dat nog steeds doet; de persoon of vereniging dient de
laatste drie jaar voorafgaand aan de toekenning van de prijs onafgebroken zijn/haar woonplaats of
zetel in de gemeente Sint-Martens-Latem te hebben gehad;
(2) een persoon of vereniging die regionaal, nationaal of internationaal het culturele imago van de
gemeente Sint-Martens-Latem op de kaart zet en gedurende de laatste drie jaar voorafgaande jaren
onafgebroken zijn/haar officiële woonplaats of zetel in de gemeente Sint-Martens-Latem heeft;
(3) een persoon die zich gedurende meerdere jaren belangeloos en onafgebroken heeft ingezet als
bestuurslid of vrijwillig medewerker van een Latemse socioculturele vereniging of die een sterke
culturele binding heeft met de gemeente
De prijs kan ook postuum toegekend worden.
Met de toekenning van deze cultuurprijs willen het gemeentebestuur en de Cultuurraad hun
waardering uitspreken voor het geleverde werk ten bate van de culturele, sociale, vormende
activiteiten of kunstbeoefening. De prijs wordt voor de eerste keer toegekend in 2017 en vanaf dan
tweejaarlijks.
De vergadering evalueert het reglement van de prijs en het inschrijvingsformulier en formuleert nog
de volgende opmerkingen.
- De oorkonde die aan de winnaar wordt uitgereikt, kan in de vorm van een kunstwerk (bijvoorbeeld
een lithografie).
- Aan het inschrijvingsformulier, meer bepaald aan categorie 1 van mogelijke kandidaten, moet –

naar analogie met het reglement – worden toegevoegd dat de kandidaat, vereniging of groep de
laatste drie jaar voorafgaand aan de toekenning van de prijs onafgebroken in Sint-Martens-Latem
moet wonen of er zijn zetel hebben. (Deze opmerking is hierboven al geïntegreerd.)
- Een jurylid mag zich niet kandidaat stellen.
Voor verdere details verwijzen we naar het reglement dat bij dit verslag zal worden gevoegd. Martine
zal de nodige aanpassingen aanbrengen zodat de teksten aan het College kunnen worden
overgemaakt.

2. Communicatie rond zone 30: rol/betrokkenheid van de GRC
In de elektronische nieuwsbrief van de gemeente over de zone 30 die in een overgroot deel van de
straten zal worden ingevoerd, staat het volgende:
“In bijna alle straten van de gemeente, met uitzondering van enkele belangrijke verbindingswegen,
zal een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden. Zowel bewoners als adviesraden zijn vragende partij
voor deze verandering.”
De formulering creëert de perceptie dat álle adviesraden – dus ook de GRC – dit initiatief actief
steunen. De Cultuurraad is echter nooit om advies gevraagd of heeft zelf nooit (proactief) een advies
ingediend. Het College heeft intussen formeel bevestigd dat de communicatie onjuist en voorbarig
was, en voortaan niet meer zal worden gebruikt. Schepen voor Cultuur Kristof Vanden Berghe en
schepen van Mobiliteit Peter Draulans willen indien gewenst tijd vrijmaken om dieper in te gaan op
de argumentatie voor de geplande zone 30; dat kan op de volgende bestuursvergadering van
woensdag 29/03/2017.
- De Cultuurraad is niet meteen vragende partij om advies te verlenen over de zone 30 omdat dat
beleidsdomein niet onder zijn bevoegdheid valt. We wensen wel met de overige adviesraden een
gemeenschappelijke tekst aan het gemeentebestuur te overhandigen die een rechtzetting van de
communicatie vraagt. Daarin kan ook worden vermeld dat de adviesraden mogelijks vragende partij
zijn om de zone 30 (bijvoorbeeld een jaar na de implementatie) te evalueren.

3. Evaluatie bestuur en werking GRC
Voorzitter Bart Vandesompele licht vooraf de rol van de Cultuurraad toe. Hij wijst erop dat het een
bij Vlaams decreet officieel adviesorgaan is, dat
(1) advies verleent over cultuurmateries in de gemeente (dat kan op vraag of op eigen initiatief);
(2) cultuurparticipatie, -creatie en -spreiding moet stimuleren;
(3) de belangen van de gemeentelijke (socio)culturele moet verdedigen.
De aanwezige bestuursleden evalueren vervolgens zowel de interne als de externe werking voor de
periode 2013-2018. Alle opmerkingen worden ondergebracht onder de categorieën “sterktes”,
“zwaktes”, “opportuniteiten” of “bedreigingen”.

De vergadering besluit dat dit reflectiemoment nog niet afgerond kan worden. Alle bestuursleden
kunnen nog aspecten toevoegen. De evaluatie wordt gefinaliseerd op de bestuursvergadering van
29/03/2017 en zal in zijn geheel worden opgenomen in de notulen van die samenkomst.

4. Volgende vergadering
Woensdag 29 maart 2017 (om 20.00 uur) in de Oase, Sint-Martens-Latem

Ward Claeyssens
Vervangend secretaris GRC

