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VERGADERING VAN HET BEHEERSORGAAN VOOR DE GEMEENTELIJKE
SOCIO.CULTURELE I NFRASTRUCTUUR LI EVEGEM
21 .11

.2019

Aanwezig

Verontschuldigd

Kristof Crëel, Dany Parrein, Dirk David, Chris Van Kerckvoorde, Nico Buysse,
Peter Swankaert, Antoon Vercruysse, Veerle Schautteet, Veronique
Vercauteren, Jeroen Van Acker, Heike Van Acker (verslag)
Geert Van Renterghem

Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd

Meerjarenplan Cultuur Lievegem 2020-2025: advies
Jeroen Van Acker, schepen van cultuur, geeft een toelichting rond de culturele acties uit het
Meerjarenplan Lievegem 2020-2025. Voor een omschrijving van alle extra acties bovenop het
reguliere cultuurbudget: zie powerpoint als bijlage.
Volgende opmerkingen/vragen/bijkomende info komen naar voor (cultuur):
Kinderkunstendag: andere verenigingen zijn zeker welkom om mee te werken
Digitaal reservatiesysteem:
Mogelijkheid om telefoonnummer openbaar te vermelden mits toestemming:
makkelijk om onderling afspraken te maken
Meer informatie/betere vermelding van soort activiteit: verantwoordelijkheid van
huurders om dit goed in te vullen
Rotatiesysteem kunstenaars openbare gebouwen: in de toekomst ev. uitbreiden naar
wachtzalen dokters ed?
Mobiel podium: bij aankoop, graag overleg met mogelijke huurders rond wat praktisch en
meest aangewezen is.
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Volgende opmerkingen/vragen/bijkomende info komen naar voor (zalen):
ACC:
Mét culturele zaal en barruimte (geen concessie) - capaciteit ca. 150-250 personen
- polyvalente ruimte (open voor verenigingen, geen fuiven) - geen gemeentelijke
vaste programmatie: eerste ideeën, alles ligt nog open
Er vond een verkennend gesprek plaats met alle toneelverenigingen Lievegem:
Zomergems toneel zou eventueel graag spelen in nieuwe zaal,Waarschoots/Beeks
toneel blijft liever in De Kring. Verslag van dit gesprek volgt, inclusief de oude
plannen van de culturele ruimte.
Plannen worden nu herbekeken. Op korte termijnzal de schepen van infrastructuur
een overleg plannen met het beheersorgaanl
Ook de bibliotheek Lovendegem wordt geïntegreerd in het nieuwe ACC.
De Kring:
lnclusief opfrissing van bv. regiekamer, oplossing kleedkamer (te klein, onveilig)
Toegang vanuit Patronagiestraat tijdens werken wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt
't Schaapstuk:
Deel van het gebouw wordt verkocht aan de school, parochiale werken zou een deel
houden om ter beschikking te stellen van verenigingen. Alle pistes worden
momenteel nog onderzocht. Zeker is dat de verhuur via de gemeente met 6
maanden verlengd wordt, daarna wordt de verhuur via de gemeente stopgezet.
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Gemeente voorziet 3.000.000 euro voor de (ver)bouw van nieuwe culturele
infrastructuur in Zomergem. Verschillende pistes worden momenteel onderzocht.
Op 25 november om 20.00 uur is er een infovergadering in de raadzaal
gemeentehuis Zomergem rond de toekomst van het GC en mogelijke pistes. De
leden van het beheersorgaan worden uitgenodigd voor deze vergadering.
. Bouw van een evenementenlfuifzaal in Waarschoot (i.s.m. private partner) is opgenomen in het
meerjarenplan Lievegem.
Het beheersorgaan beslist om positief advies te geven rond het Meerjarenplan Cultuur Lievegem
2020-2025. Een mooi ambitieus plan, met goede boeiende acties!

Ontwe rpvoorstel retri butie reg lement h u u rtarieven cultu rele zalen : advies
Heike Van Acker, team cultuur, geeft een korte toelichting rond het voorstel van retributiereglement
voor de huurtarieven van de culturele zalen. Kort samengevat werd geopteerd voor een
onderverdeling van de zalen naar grootte: vergaderzalen (klein), zalen tot 100 m2, zalen tussen 100
en 200 m' en zalen groter dan 200 m2. Aan elke categorie wordt een vaste basisprijs gekoppeld. De
basisprijs geldt voor erkende verenigingen: de prijs verhoogt maal 2, maal 4 en maal 5 voor

respectievelijk

niet erkende Lievegemse verenigingen,

particulieren

uit

Lievegem

en

verenigingen/particulieren buiten Lievegem.
Waarborgen vallen weg (schade wordt gefactureerd), verhuur in dagdelen, duidelijke regels rond
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Voordelen: transparant en eenvoudig te begrijpen en uit te leggen sysfeem (ook voor de
vrijetijdsbalies), bijkomende zalen zijn makkelijktoe te voegen, zalen worden nietveel duurder
in vergelijking met 2019, ...
Voor een uitgebreide omschrijving van het reglement en een prijsvergelijking tussen de zalen (nieuwe
en oude prijzen): zie powerpoint als bijlage.
Volgende zalen werden niet opgenomen in het nieuwe reglement:
Waai'sehoot: academie (verhuur blijkt in de praktijk quasi onmogelijk, zaal is ingenomen door
lessen muziek en woord, wordt dan ook zelden nog verhuurd), zaal Jacquard (is bureel
geworden), zaal De lnslag (te intensief intern gebruik, wordt zelden verhuurd)
Zomergem: GC't Schaapstuk (gezien de verhuur door de gemeente op 117 stopgezet wordt,
lijkt het raadzamer om het oude tariefreglement over te nemen)
Lovendegem: kantine Vinderhoute (wordt opgenomen in het sportreglement cf. verhuur
kantine Waarschoot)
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Het beheersorgaan geeft positief advies rond dit ontwerpvoorstel: een goed uitgedokterd duidelijk,
eenvoudig en transparant systeem! Prima uitgewerkt! Het beheersorgaan kan zich ook vinden in de
voorgestelde tarieven en het systeem erachter. Volgende opmerkingen worden aan het advies
toegevoegd:
Gratis zalen voor de ondenvijsinstellingen? Het beheersorgaan wacht de besprekingen van
de schepen van ondenruijs met de onderuijsinstellingen af.
ls de collegezaal in het gemeentehuis van Zomergem een zaal die praktisch en snel te
verhuren is en ev. mee kan opgenomen worden?
Het beheersorgaan benadrukt dat elke zaal toch voorzien zou moeten worden van wifi (en
eventueel beamer).
Het beheersorgaan vraagt een evaluatie van het retributiereglement rond de huurtarieven na 1 jaar,
om te kijken of een eventuele bijsturing nodig is.
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Het beheersorgaan van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur geeft positief advies rond het
hernemen van het retributiereglement voor het gemeenschapscentrum 't Schaapstuk Zomergem van
25.01.2017.
Gezien de verhuur van de lokalen van het GC 't Schaapstuk via de gemeente beperkt is in de tijd (6
maanden) lijkt het weinig zinvol om voor deze korte periode het bestaande retributiereglement aan te
passen.

Dit advies wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Bij eventuele
wijzigingen aan het reglement wordt het beheersorgaan op de hoogte gebracht.
De schepen van cultuur meldt dat het gemeentemagazijn enkel uitzonderlijk zal verhuurd
worden na goedkeuring van het college. De mankracht die nodig is om het magazijn leeg te
halen en terug te vullen met het gemeentemateriaal zal aangerekend worden.
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Mogelijke agendapunten voor volgende vergaderingen:
Overzicht materialen zalen: wat is er beschikbaar, wat ontbreekt er en wat is aan vervanging
toe (cf. tafels cultureel centrum Waarschoot mogelijkheid uitbreiding keuken in cc
Waa rschoot met verga derzaall praktischer organ isatie )
Welke niet-gemeentelijke accommodatie is er beschikbaar voor culturele activiteiten van
verenigingen in Lievegem?
Poetsmogelijkheden / controlesysteem zalen
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Evaf uatie van de rondrit culturele zalen (zag november)
Heel interessant: voor herhaling vatbaar! Er wordt afgesproken om dit jaarlijks te herhalen!

30 januari

volgende afspraak van het beheersorgaan:
- 19.30 uur - zaal De lnslag (gemeentehuis Waarschoot)
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