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VERSLAG OVERLEG KERNGROEP CULTUURRAAD  

 

Woensdag 18 september 2019 

 

Aanwezig: Jan Lenaerts (voorzitter, 5voor12), Pieter Muyldermans (Schepen), Karine 

Gernaey (APKO), John Kumps (Willemsfonds), Lydia Hoskens (BIB), Sabrina Spinnoy 

(Deskundige), Marie-Paule Bockstal (Samen Voor), Els De Greef (Deskundige), Greta 

Uyttenbroeck (Heemkundige Kring), Katrien Claes (secretaris, verslag) 

 

Verontschuldigd: Thea Derks, Jan Vanderstraeten, Jan Van Assche 

 

 

 

BESPREKINGSPUNTEN: 

 

Kleine kennismakingsronde, vooral voor de nieuwkomers. 

 

 

INFORMEREN 

 

NIEUWS VAN DE SCHEPEN 

 

1. Toelichting IGS: 

 

 IGS = Intergemeentelijke Samenwerking 

 Elke gemeente geeft 1€ per inwoner, Vlaanderen legt evenveel bij.  

 Hiermee zal 1 voltijdse coördinator + een halftijdse ondersteuner aangesteld 

worden. Deze krachten zullen instaan om bijvoorbeeld: 

o Projectwerking te coördineren zoals Mysterieuze Bossen  

o Onderzoek naar de uitrol van een Uit-pas  

 Start van de vereniging op 1 januari 2020 met de aanwerving van de coördinator. 

 Stuurgroep met Kamil Muyldermans als voorzitter en Leo Van Den Wijngaert als 

ondervoorzitter. 

 

Einde maart 2018 werd in naam van de lokale besturen Hoeilaart, Overijse, Tervuren, 

Huldenberg en Bertem door gemeente Tervuren een dossier ingediend op het 

transitiereglement. Het ingediende project had tot doel: “te onderzoeken of het 

interessant is om een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor de 

vrijetijdssector van de regio Druivenstreek met middelen van het nieuwe decreet 

bovenlokale cultuurwerking op te starten, en hoe een bovenlokale samenwerking er zou 

kunnen uitzien zonder de eigenheid te verliezen van elke gemeentelijke context, en 

waarbij we participatie aan het vrijetijdsleven voor zo veel mogelijk burgers faciliteren.”  

  

Dankzij de toekenning van subsidies in het kader van het transitiereglement waren er 

middelen om begin september 2018 trajectbegeleider Iris Steen aan te stellen om het 

onderzoekstraject te leiden met een stuurgroep waarbij elke betrokken gemeentelijke 

vrijetijdsdienst iemand afvaardigde samen met de centrumleider van GC De Bosuil. 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van het decreet 

bovenlokale cultuurwerking ondersteund worden met een werkingssubsidie als ze een 

regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Minimaal 

4 gemeenten uit eenzelfde regio dienen een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Hiervoor dient: 

 de projectvereniging opgestart te zijn. 

 een cultuurnota ingediend te worden tegen uiterlijk 1 oktober 2019 voor de 

subsidieperiode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025. 
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In de beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2019 houdende de goedkeuring van de 

oprichting van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek met de lokale besturen 

Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren werd tevens de ontwerp cultuurnota 

‘bovenlokale samenwerking vrije tijd in de Druivenstreek’ goedgekeurd. 

De definitieve versie is nu helemaal klaar! Deze wordt voor 1 oktober ingediend via de 

KIOSK applicatie van Departement Cultuur, Jeugd en Media. De procesbegeleiding door 

Iris Steen is hiermee ook afgerond. 

 

 

2. Cultuurbeleid – doelstellingen: 

 

Schepen van Cultuur wenst: 

 

 inspraak te organiseren via een degelijke Cultuurraad – Hij verwacht ideeën die 

komen vanuit de kerngroep of het open forum. 

 Participatie bevorderend te werken 

 Hoeilaarts talent een podium te geven 

 Een cultuurbeleidsplan te schrijven met een aantal krachtlijnen die we samen 

uitwerken (voorjaar 2020) 

 

De toelichting van het meerjarenplan zal in oktober/november ter advies aan de 

adviesraden voorgelegd worden. 

 

 

SAMENSTELLEN VAN WERKGROEP(EN):  

 

Volgende werkgroepen bestaan reeds: 

 

 Raad van Beheer GC Felix Sohie - werkgroep infrastructuur  

 Werkgroep Programmatie 

 Werkgroep Erfgoed 

 Commissie projectsubsidie  

 

In het algemeen kunnen we stellen dat de onderwerpen van deze werkgroepen zullen 

worden opgevolgd in de kern.  

Indien de nood zich voordoet om een bepaald onderwerp meer aandacht te schenken, 

kunnen we bekijken of een werkgroep samenstellen zinvol is. 

 

We kunnen de “commissie projectsubsidie” enkel wijzigen of afschaffen indien het 

reglement ook aangepast wordt. De secretaris zal ter informatie de aanvragen tot 

projectsubsidie voorleggen op een kerngroep-overleg.  

 

Een projectsubsidie is geen stuntsubsidie. Er is wel vraag naar een reglement om nieuwe 

projecten financieel te ondersteunen. 

 

Een belangrijk werkje voor 2020 zal zijn om het subsidiereglement en het reglement van 

de projectsubsidies onder de loep te nemen.  

 

In het voorjaar van 2019 kwam vanuit de werkgroep Erfgoed en vanuit de Heemkundige 

Kring de vraag naar de mogelijkheid om meer informatie bij de straatnaamborden te 

vermelden. Greta neemt het idee op met de Heemkundige Kring. 
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ADVISEREN 

 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 

Op de Algemene Vergadering van 13 juni 2019 werden de vernieuwde statuten 

besproken. Daarnaast werd een eerste aanzet tot een huishoudelijk reglement 

voorgesteld op de Algemene Vergadering. 

De (huidige) voorzitter en secretaris van de Cultuurraad vervolledigden beide 

documenten tijdens de zomermaanden en lichtten tijdens dit overleg alles grondig toe. 

 

De leden van de kern van de Cultuurraad keuren de statuten en het huishoudelijk 

reglement goed. 

 

Nog enkele aanvullende besprekingspunten: 

 

 Aantal aanwezigen: minimum – maximum – ongeveer 16 aanwezigen 

 Voorstel om een Open Forum te organiseren op vaste momenten in het jaar: 

begin november en begin maart 

 De organisatie van een Open Forum mag op een losse manier en in een open 

sfeer gebeuren: in de cafetaria, met open praatbarakken,… 

o Open Forum = informatie doorgeven,  ontmoetingsplek creëren, 

netwerkmoment creëren 

 

 

VERNIEUWDE INFRASTRUCTUURREGLEMENT 

 

Er wordt hard gewerkt aan het reglement, maar was niet tijdig klaar. Dit agendapunt 

verschuift naar volgende vergadering. 

 

 

UITWISSELEN 

 

1. Open Forum: DATUM (november-december) – AGENDA: 

 

 Toelichten van de kernpunten van het vernieuwde statuut 

 Voorzitter en ondervoorzitter verkiezen 

 Toelichten van het meerjarenplan 

 Voorstellen van het nieuwe Diensthoofd Vrije Tijd 

 Warmste week – activiteiten voorstellen 

 Receptiemoment – een hapje en een glaasje  

 

2. Hoeilaartse Parel 2019 

 

Voorstel: Dit jaar is het idee om de Hoeilaartse Parel als een life time achievement award 

uit te reiken aan Michel Erkens voor zijn jarenlange inzet bij de Heemkundige Kring. Alle 

aanwezige kernleden gaan hiermee akkoord. De Hoeilaartse Parel wordt uitgereikt op 1 

december, tijdens de receptie van 100 jaar kasteel. 

 

 

 

VARIA 

 

Volgende vergaderdata (Open Forum en Kern 2019-2020) 

 

 Dinsdag 5 november 2019: Kern (Bakenbos) 

 Begin december: Open Forum (checken met Pieter Muyldermans) 


