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VERSLAG VAN DE VERGADERING D.D. 30 oktober 2007
Aanwezig:

Rudi, Erick, Eddy, Bram, Antoine, Luc, Veerle, Julien, Marleen

Verontschuldigd: Schepen Dekimpe, Fernand
1.

Verwelkoming van de nieuwe leden
Geen reactie gekregen van de vertegenwoordiger van Ruimte (Ph. Van Den Brempt) n.a.v. de
uitnodiging tot deze vergadering.
De samenstelling van het nieuwe bestuur van BeSoC is nog niet conform de richtlijnen i.v.m.
vertegenwoordiging van leden van het vrouwelijk geslacht, in dit geval moet dit 33 % zijn wat neerkomt
op 4 vrouwelijke leden. Tot nu toe zetelt Veerle als enige vrouw in het BeSoC.
Rudi heet de aanwezigen welkom en hoopt op een verdere goede samenwerking.

2.

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 18 april 2007 wordt unaniem goedgekeurd mits de opmerking dat de
oorspronkelijk geplande datum voor de eerstvolgende vergadering verschoven werd naar vandaag.

3.

Jaarrekening 2006/begroting 2008
Maarten zal wellicht iets later de vergadering vervoegen en daarom wordt dit punt voorlopig nog niet
behandeld.

4.

Openen nieuwe bankrekening
BeSoC beschikte tot op heden over een rekening bij Axa. Er werd tot nu toe evenwel geen
werkingstoelage aangevraagd en er waren ook geen financiële verrichtingen. Bij navraag bleek de
rekening bij Axa opgeheven te zijn, zonder dat BeSoC hiervan op de hoogte werd gebracht. Rudi doet
het voorstel om een rekening te openen bij VDK en een schijf van 100 Euro werkingstoelage aan te
vragen bij het gemeentebestuur.
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

5.

Cultuurbeleidsplan 2008 : advies
Het ontwerp Cultuurbeleidsplan werd als bijlage met de uitnodiging meegestuurd. Bram maakte een
korte samenvatting en licht deze toe.
De bemerkingen worden genoteerd en verwerkt in het ontwerp.
De vergadering keurt het ontwerp Cultuurbeleidsplan unaniem goed.

6.

Verbouwing zaal 1 OCP : stand van zaken en advies over bezettingspolitiek
Stand van zaken
De renovatie van vergaderzaal 1 in het OCP is zo goed als voltooid en wordt als zeer geslaagd
beschouwd. Alleen de afzuiging van de lucht in de zaal is niet optimaal. Bram verduidelijkt dat dit niet in
de vooropgestelde werken was opgenomen en dat hiervoor een afzonderlijk bestek zal moeten worden
opgemaakt.
De renovatie in vergaderzaal 1 is slechts een stap in de verdere aanpassing van de lokalen van het
OCP. Op langere termijn zal ook Vergaderzaal 2 aangepakt worden (nu lawaaihinder vanuit de cafetaria
door de open muren bovenaan), lokaal 3+4 en 5 worden opengewerkt tot een open foyer.
Advies i.v.m. bezettingspolitiek vergaderzaal 1
Vergaderzaal 1 wordt permanent en op vaste avonden (praktische elke weekdag) gebruikt door nietculturele verenigingen. Culturele verenigingen kunnen hierdoor weinig of nooit aanspraak maken op
gebruik na 20 uur voor een activiteit.

Nu de renovatie van de zaal nagenoeg rond is vraagt het

beheersorgaan om een specifieke promotie van deze zaal naar de verenigingen toe te doen. Derhalve
zal het beheersorgaan advies uitbrengen om de bezettingspolitiek te wijzigen vanaf mei 2008 zodat de
zaal nog tot maximum 19u30 door sportverenigingen kan gebruikt worden.
Bram maakt hierover advies op t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.
7.

Samenstelling nieuwe werkgroep brandveiligheid
BeSoC heeft de voorbije jaren al veel adviezen uitgebracht i.v.m. brandveiligheid in navolging van het
nieuwe reglement inzake brandveiligheid. Ondertussen is dit reglement aangepast en enigszins
versoepeld. Sommige zaken moeten dus herbekeken worden in kader van deze nieuwe richtlijnen. De
werkgroep zal bestaan uit : Maarten (Jeugdinfrastructuur), Rudi en Fernand (OCP), Antoine
(Veldblomme).

8.

Advies GROS gebruik gemeentelijke infrastructuur en advies over de politieverordening betreffende
afvalarme evenementen
- GROS
Vraag om advies aan BeSoC i.v.m. het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur
aan verenigingen die vergaderingen of activiteiten inrichten t.a.v. een goed doel. Ondertussen werd dit
voorstel reeds goedgekeurd en bekrachtigd in de gemeenteraad.
- Afvalarme evenementen
In één van de vorige vergaderingen werd hierover reeds een advies uitgebracht waarin het
beheersorgaan stelde dat het voorstel van politieverordening nagenoeg niet na te leven was en het
verenigingen alleen maar kon ontmoedigen om dergelijke evenementen in te richten door de hoge eisen
die erin werden gesteld. Nu kwam er een nieuwe vraag om advies over deze politieverordening. Het
beheersorgaan vindt dit vereenvoudigde voorstel principieel een goede zaak. In deze optiek zal een
advies opgemaakt worden met het voorstel om het reglement na 1 jaar werking te evalueren.

9.

Stand van zaken : gebruikersreglement
Oorspronkelijk bestond er een gebruikersreglement voor het OCP (sport- en cultuuraccommodatie
samen). Het gebruik van de andere gemeentelijke lokalen viel onder afzonderlijke reglementeringen.
Vanuit het BeSoC werd een ontwerp gemaakt van een reglement dat van toepassing is op culturele en
sportinfrastructuur. Dit werd geruime tijd geleden voorgelegd aan het college van burgemeester

en

schepenen maar is tot op heden nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad zonder dat de reden
hiervoor gekend is. Tot op heden ontving het BeSoC hieromtrent nog steeds geen nieuws.
Bram informeert naar de stand van zaken.
Kandidaten werkgroep rond het gebruikersreglement : Erik, Fernand, Eddy, Rudi.

10. Varia en rondvraag
- Fout in het briefhoofd van de uitnodiging : culturele i.p.v. culurele;
- In de vorige vergadering werd een lijst opgesteld met noodzakelijke werken/verbeteringen aan de
gemeentelijke infrastructuur. Bram meldt dat de meeste zaken gerealiseerd zijn of nog volop in
uitvoering.
- Agendapunt op de gemeenteraad van 26 november e.k. : Aankoop technisch materiaal
- Oproep naar de vertegenwoordigers van de politieke fracties in BeSoC om de acties van het
beheersorgaan te ondersteunen en terug te koppelen naar de fracties.
11. Datum en plaats volgende vergadering
Dinsdag 29 januari 2008 in de raadzaal of schepenzaal.

