Advies Cultuurraad -07 juli 2019
Betreft: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS)
De visietekst m.b.t. het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband werd op 01/07 naar de volgende GRCleden gestuurd:
- de leden van het Dagelijks Bestuur;
- enkele geïnteresseerde leden van de Raad van Bestuur.
In de bestuursvergadering van 03/07/2019 werd het idee ‘Intergemeentelijk Samenwerkingsverband’
eveneens besproken.
Tenslotte was er ook overleg met de voorzitter van de Latemse Senioren Adviesraad.
Enerzijds vindt de GRC het zinvol en interessant voor Sint-Martens-Latem om met een aantal aangrenzende
gemeenten samen te werken rond cultuur en vrijetijd en daar andere actoren, zoals Demos en Publiq, bij te
betrekken. Dit heeft ongetwijfeld een positieve impact op het aanbod voor de inwoners van de betrokken
gemeenten en op de communicatie en de toegankelijkheid van dat aanbod.
Anderzijds heeft de GRC een bedenking bij de grootte van de beoogde regio voor samenwerking en stellen
we ons de vraag ‘wat hebben de Leie-gemeenten gemeen met de gemeenten in de Vlaamse Ardennen op
vlak van cultuur?’ en ‘hoe behouden we het DNA van een dorp binnen een grotere structuur?’. De GRC
vreest dat de te grote omvang van het project en diversiteit van de gemeenten de slagkracht van het project
mogelijk niet ten goede zal komen.
De samenwerking met zoveel gemeenten vraagt dus om duidelijke, realistische en financieel haalbare
doelstellingen en actiepunten. Pas dan heeft de visietekst een toekomst en blijft het geen dode letter. De
GRC pleit ervoor dat Sint-Martens-Latem actief betrokken wordt bij de concrete invulling van het
samenwerkingsverband en haar input afstemt op de vraag ‘Wat bindt ons, wat willen we sàmen doen?’. De
elementen betrokkenheid, draagvlak en samenhorigheid vormen de sleutel tot succes van een dergelijk
project. Eén gezamenlijk project per x jaar kan daarbij een motivator zijn.
In ieder geval wenst de GRC te benadrukken dat haar motto ‘Kunst naar de mensen brengen’ niet in het
gedrang mag komen door deze schaalvergroting. De uitbouw van het digitaal aanbod kan daar deels aan
tegemoet komen, maar men mag niet uit het oog verliezen dat lang niet iedereen reeds over de nodige
technische infrastructuur beschikt en zich dat mogelijks nooit zal kunnen veroorloven. Kan er ook in dit
verband een samenwerking met relevante actoren in de visietekst, meer bepaald in ‘Iedereen mee’,
opgenomen worden?
De GRC vraagt bovendien om in ‘Iedereen mee’ speciale aandacht voor senioren te expliciteren. Het
IGS kan ook in dat verband een coördinerende rol opnemen, enerzijds in het stimuleren en bevorderen van
cultuurparticipatie, anderzijds in het verkleinen van de digitale kloof bij deze doelgroep door mogelijkheden
voor bijscholing op een aangepast tempo te organiseren.
Op het vlak van communicatie pleit de GRC voor het behoud van een ‘hard copy’ infoblad of nieuwsbrief
voor een groot publieksbereik van het cultureel aanbod. Kan dit eveneens expliciet vermeld worden in de
visietekst?
De GRC is het eens met de manier waarop het cultuuraanbod zal gefaciliteerd worden, nl. decentralisatie en
centralisatie van culturele activiteiten. In dit verband wil de GRC haar pleidooi voor een polyvalente zaal in
Sint-Martens-Latem tijdens deze legislatuur nog eens in de verf zetten. Met een dergelijke, hedendaagse
infrastructuur wordt de gemeente een volwaardige partner in de nieuwe cultuurregio.
In het document in bijlage zijn enkele suggesties voor verbetering van de tekst opgenomen.
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Besluit: de GRC adviseert dit IGS-project positief, mits aanvulling van de visietekst met de
suggesties zoals hierboven (in ‘vet’) beschreven en onder voorbehoud van een goed actieplan.

Martine Vanhoucke
Voorzitter GRC
Voor de Raad van Bestuur
Bijlage: IGS_visie en doelstellingen_MV.pdf
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