VERSLAG CULTUURRAAD 04/04/2013 om 19U30 RAADZAAL
GEMEENTEHUIS
AANWEZIGEN: Anna DURANG, Paul VAN LAETHEM, Georges SAUVAGE,
Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER
AFWEZIG: Thierry VAN VRECKEM
-

Marie-Elise VANDERKELEN: was aanwezig als publiek. Zij was opnieuw kandidaat
om deel uit te maken van de cultuurraad. Schepen van Cultuur merkte op dat dit niet
mogelijk is, omdat gemeenteraad besliste dat iemand met een politiek mandaat
(gemeenteraadsleden of OCMW-raadsleden) in principe geen deel meer kan uitmaken
van de gemeentelijke adviesraden.

-

Verslagen van adviesraden dienen openbaar te worden gemaakt, kenbaar worden
gemaakt aan bevolking. Bij volgende vergaderingen van cultuurraad zal het verslag
van de vorige vergadering door de aanwezige leden worden goedgekeurd. Nadien
wordt het goedgekeurde verslag voorgelegd aan schepencollege; Pas nadien zullen de
verslagen op website gemeente worden geplaatst, ter kennisgeving aan bevolking.

-

Statuten, huishoudelijk reglement zullen eens onder de loep dienen te worden
genomen door cultuurraad.

-

Cultuurraad zal op de volgende vergadering advies dienen uit te brengen over de
nieuwe naam woonwijk achter Poreel. Dit is een vraag van schepencollege.

-

Open Monumentendag 2013: Bever zal opnieuw deelnemen aan Open
Monumentendag, editie 2013. Thema 2013: Het beste van … (laatste 25 jaar OMD)
Op de volgende vergadering cultuurraad zal Myriam een overzicht geven van de
thema’s van de voorbije 25 jaar.

-

BBC: meerjarenplanning gemeente voor volgende 6 jaar: Per jaar zullen beleidscijfers
daaruit dienen te worden gefilterd. Aan de diverse gemeentelijke adviesraden zal
advies worden gevraagd.

-

Schatbewaarder: Anna Durang doet dit al vele jaren. Ze zal dit ook blijven doen.

-

Secretaris: Marie-Jeanne Deschuyteneer. Zij zal deze taak op zich nemen.

-

Voorzitter: Er zijn 2 kandidaat-voorzitters, namelijk Thierry Van Vreckem (afwezig)
en Paul Van Laethem. Er werden overgegaan tot stemming (stembriefjes). Onder de
aanwezige stemgerechtigde leden werd Paul Van Laethem verkozen tot voorzitter (na
stemming: 4/4) en werd officieel aangesteld tot voorzitter cultuurraad.

-

Elke raad zal een gemeentelijke, jaarlijkse subsidie ontvangen van € 500,00. Het
opstellen van een subsidiereglement zal hierbij misschien aan te bevelen zijn.

-

Er zal getracht worden om de dagorde van vergaderingen telkens 14 dagen vóór
vergadering cultuurraad door te sturen naar alle leden.

-

Volgende vergadering cultuurraad: donderdag 16 mei 2013 om 19u30 in raadzaal
gemeentehuis.

Myriam

