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Welkom in deze -opnieuw- digitale vergadering.
1. Goedkeuring/opvolging van het verslag
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Adviezen aan het stadsbestuur
Werkingstoelage verenigingen
Schetsen van de situatie
Omwille van corona werd de beslissing genomen dat in 2020 dezelfde werkingstoelage zou
uitbetaald worden als in 2019. Dit geldt uiteraard niet voor alles: jubileumsubsidie wordt eraf
getrokken en enkele verenigingen lieten weten hun werking te stoppen. Dat wil dus zeggen dat er
wel wat krediet ‘over’ is. Aan de andere kant zijn er twee verenigingen die door deze beslissing geen
werkingsmiddelen zouden krijgen, met name Askovi en A Tempo.
Askovi was geen lid meer van het verenigingenforum sinds de hersamenstelling bij het begin van
deze legislatuur. Ondertussen werd dat in orde gebracht. Ze kregen dus geen subsidies in 2019, maar
zouden nu ook geen krijgen in 2020 door de coronabeslissing. A tempo sloot zich recent aan
waardoor ze geen dossier hadden in 2019.
Er wordt voorgesteld om hier een overgangsmaatregel te nemen met de beschikbare kredieten.
Overwegingen
•
•
•
•

Alle verenigingen waren correct geïnformeerd. Schrijven naar alle verenigingen bij heropstart
nieuwe legislatuur. Als lid van het verenigingenforum krijg je telefoontje als aanvragen
werkingstoelage niet binnen zijn.
Kans op precedent? Het zou niet mogen zijn dat andere verenigingen hier binnen afzienbare
tijd een kans zien om deze beslissing te gebruiken.
Het is zo’n uitzonderlijke situatie, rechtstreeks gekoppeld aan corona. Hierdoor is de kans op
het creëren van een precedent niet mogelijk.
Allemaal verenigingen, allemaal vrijwilligers.

Beslissing

Er wordt geopteerd om aan het stadsbestuur te adviseren om een tegemoetkoming te voorzien voor
beide verenigingen. Deze beslissing werd niet unaniem genomen.
Investeringssubsidie verenigingen
Schetsen van de dossiers
Er werden 3 dossiers ingediend voor een totaal bedrag van 5091.44 euro.
Dossier van De Lanteern: bedrag moet beperkt worden tot de maximaal 1000 euro.
Dossier van de Congregatie: totaal van 5421 euro, wat maakt dat ze recht hebben op 1091 euro.
Dossier van Vrede en Eendracht: bedrag moet beperkt worden tot maximaal 3000 euro.
Beslissing
Positief advies

Aanpassing reglement bouwsubsidie
Schetsen van de context
Wanneer 2 of meer verenigingen samen werken en de bouwsubsidie aanvragen, krijgen
ze hiervoor €50.000 per vereniging + €10.000 extra per vereniging. Zie onder meer
bouw N@t en Fos. Voorwaarde is wel dat ze dan 18 jaar moeten wachten voor een
volgende aanvraag.
Eigenlijk is dat onlogisch want zo wordt samenwerken niet gestimuleerd, wat de geest
van het reglement is.
Wanneer 2 verengingen apart aanvragen in jaar 1 dan krijgen ze elk €50.000. Na 9 jaar
kunnen ze opnieuw €50.000 aanvragen. Dus in principe hebben ze in 10 jaar dan
€200.000 samen. (dus €20.000/jaar)
Wanneer ze samen aanvragen in jaar 1 dan krijgen ze gezamenlijk €120.000. Dan
moeten ze 18 jaar wachten om daar opnieuw aanspraak te kunnen maken. Dus na 18
jaar €240.000. (dus ongeveer €13.000/jaar)
Dus voorstel om na 9 toch opnieuw aanvraag te kunnen doen.

Beslissing
De cultuurraad ondersteunt deze aanvraag vanuit jeugd- en sportraad om die aanpassing door te
voeren.

3. Verenigingenforum 12.10.2020
Goede samenkomst. Nuttig en overzichtelijk.

4. Nieuws uit de werkingen
Art’Iz
•
•
•
•

Constructieve samenkomst
Kunstacademies in Vlaanderen hard getroffen door corona maar de academie houdt relatief
stand: ongeveer 2.500 leerlingen (= terugval naar de cijfers van 2018, na zeer sterke cijfers
2019).
Verlies zit vooral bij woord, blaasinstrumenten zijn minder, maar jazz-pop-rock blijft zeer
sterk en verdriedubbelde in drie jaar tijd.
Alle coronamaatregelen genomen in de academie werden overlopen.

Werkgroep beeldende kunst
•
•
•

Tentoonstelling Hotton werd afgelast
Tentoonstelling Ingelmunster gaat voorlopig nog door van 6 tot 15 november
Tentoonstelling Crombé gaat voorlopig ook nog door in kasteel Wallemote vanaf 17
december.

Museumraad
•
•
•

Museum door corona zeer hard getroffen: 8462 geannuleerde bezoeken
Wel achter de schermen verder gewerkt én digitaal aanwezig
Nieuwe tentoonstelling “ViceVersa” opent op 14 november en gaat over Izegems aardewerk
(in combinatie met tentoonstelling in Torhout).

5. Varia
•

•
•
•
•

Archief: bedrijfsarchief van drukkerij Strobbe komt over naar de stad. Het zal tijdelijk
ondergebracht worden in de voormalige Etiz-gebouwen. Naast dit archief is er ook een
persoonlijke schenking door dhr. Strobbe van enkele drukpersen. Suggestie om een
scantoestel aan te kopen die ervoor zorgt dat er in het archief in reproducties kan voorzien
worden.
Kunstwerken werden gisteren aanvaard door de gemeenteraad. Bedoeling is om hiermee
een expo te maken.
Vraag naar torentje op de kapel van de school van de H. Familie. Er is communicatie geweest
tussen alle actoren. Er wordt bekeken wat mogelijk is.
Gouden kapel. Eigendom van Immo Bossu, zal zeker blijven bestaan. Beheersplan is ok,
suggesties voor invulling kunnen gegeven worden. Bezoek aan de gouden kapel is altijd
mogelijk via een aangevraagde gidsenbeurt.
Suggesties investeringsfonds worden besproken op het conclaaf van 2 en 3 november.

