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VERSLAG VAN DE VERGADERING d.d. 2 april 2009
Aanwezig:

Schepen Luc Dekimpe, Antoine Van Nieuwenhuyze, Julien Matthys, Eddy Boone, Rudi Lekens,
Maarten Van Hoecke, Erick Baerts, Bram De Lameillieure

Verontschuldigd: Marleen Cornelis

1.

Kennismaking nieuw bestuurslid
Rudi Lekens zit de vergadering voor als ontslagnemend voorzitter om de overdracht in goede banen te
leiden. Vanuit de cultuurraad werd Jeanine Den Dooven afgevaardigd. Zij is twee jaar bestuurlid van de
cultuurraad en vertegenwoordigd daar Fotoclub De Spiegel. Rudi licht kort de werking van het
beheersorgaan toe en de samenstelling (cf. wettelijke bepalingen van het decreet lokaal cultuurbeleid).
Het beheersorgaan werd ook opgericht binnen datzelfde decreet. De vertegenwoordiger van Ruimte
heeft steeds zijn kat gestuurd. De samenstelling is niet conform de wetgeving, gezien de man-vrouw
verhouding niet klopt. Het beheersorgaan zelf is hier niet verantwoordelijk voor want de afvaardiging
gebeurt door de politieke fracties, de jeugdraad (1 vertegenwoordiger), de seniorenraad (1
vertegenwoordiger) en de cultuurraad (3 vertegenwoordigers). Daarnaast zetelt nog 1 deskundige vanuit
de technici. De schepen en de ambtenaren zijn waarnemend lid.

2.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd. Meteen wordt ook opgemerkt dat andere adviesraden dubbelboeken:
eerst de cultuurraad omwille van de vakantieplannen van de voorzitter en vervolgens de Gecoro.
Rudi leest de brief voor die hij geschreven heeft naar het schepencollege m.b.t. opvolging van de
adviezen. Het antwoord zal deze week wellicht komen. Luk De Kimpe geeft toelichting: infrastructuur is
eigenlijk verdeeld over verschillende domeinen en dus bij verschillende schepenen. Het college wil
streven naar een systeem cf. de meldingskaarten waarbij elke schepen op zijn domein communiceert
naar de adviesorganen binnen een bepaalde tijd.

3.

Verkiezing van voorzitter en schatbewaarder
In de statuten van het beheersorgaan werd de functie van schatbewaarder niet ingeschreven. Gezien er
weinig financiële handelingen zijn per werkingsjaar, houdt deze functie weinig in. Er werden geen
kandidaturen opgevraagd op voorhand. Tijdens de vergadering stelt Maarten van Hoecke zich kandidaat
als voorzitter en Eddy Boone als schatbewaarder. Gezien Fernand momenteel ondervoorzitter is, blijft hij
deze functie behouden. De vergadering keurt de nieuwe samenstelling goed. Maarten verlaat meteen de
vergadering voor de Gecoro. Rudi zal - gezien Fernand niet aanwezig is – de vergadering verder
voorzitten met instemming van de vergadering.

4.

Overdracht modaliteiten
Rudi geeft alle documenten en rekeninguitreksels door aan Eddy.

5.

Stand van zaken: Veldblomme
Op 29 januari werd een hoorzitting in de Veldblomme gehouden waarbij de architect de plannen
toelichtte. Erik en Bram hebben de vergadering bijgewoond vanuit het beheersorgaan. In grote lijnen:
Eén centrale as gecreëerd,

-

Een nieuw sanitair in de huidige garage,
Berging bij de zaal,
Verplaatsen vouwwand tot tegen de muur,
Uitgebreide keuken met bijkeuken (voor traiteurs of dranklevering). De bijkeuken kan meteen ook
gebruikt worden als leslokaal voor kooklessen,
De bovenverdieping wordt niet aangepast, met problemen voor de radiozendamateurs aangezien zij
geen toilet hebben en de brandveiligheid niet wordt in regel gesteld.
Schepen De Kimpe stelt voor om voor de definitieve vaststelling, de plannen opnieuw naar het
beheersorgaan te sturen. De prijsvraag zit momenteel in de dossiers van de gemeenteraad. De werken
starten vanaf oktober waarbij de meeste verenigingen al verwittigd worden. Rudi blijft aandacht vragen
voor de brandveiligheid op de bovenverdieping. Schepen De Kimpe licht toe dat bij de verbouwingen
toch moet worden uitgekeken naar een andere locatie voor de radiozendamateurs. Het is niet langer de
bedoeling dat de bovenverdieping gebruikt wordt. De toestand rond de zendmast dient ook eens
uitgeklaard te worden. Bij de wegeniswerken wordt de parking en de zijgang aangepakt zodat deze
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. De kleine parking wordt deels gecompenseerd door 8 nieuwe
plaatsen op de private grond naast de Veldblomme. Hier zou een brede parking kunnen voorzien
worden voor mindervaliden.
6.

Toezicht Veldblomme
Het afgelopen weekend waren er weer klachten over het gebruik van de Veldblomme: circulatie van
sleutels bij de gebruikers waarbij sommige organisaties de zaal gebruiken zonder dit aan te vragen,
geen schoonmaak na activiteiten en beschadiging meubilair. De vergadering besluit om bij de
bespreking van de plannen dit opnieuw aan te kaarten. Het probleem van permanentie blijft. In het
weekend en ’s avonds is niemand die problemen kan oplossen (bv. zekeringen, verwarming). Vroeger
deed een vrijwilliger dit. Na zijn stopzetting heeft de gemeente dit niet overgenomen.

7.

Stand van zaken: verluchting zaal 1
Schepen Naessens bereidt dit dossier voor. Het omvat de verluchting in alle zalen en lokalen van het
OCP, inclusief sport en dit op basis van een energieaudit.

8.

Stand van zaken: techniek
Sinds de opening van het OCP in 1999 deed de gemeente beroep op vrijwilligers om de technische
ondersteuning van producties te doen. Dit systeem heeft z’n grenzen bereikt: de afgelopen jaren werd
herhaaldelijk gebreken gesignaleerd. Gezien deze dienstverlening volledig op vrijwillige basis wordt
georganiseerd, zijn er weinig afspraken rond werking en aankoop materiaal. Bob volgde dit op als
diensthoofd. En met het cultuurbeleidsplan kreeg deze werking eindelijk erkenning en heeft Bram deze
werking verder opgevolgd.
Door individuele belangen en werkwijzen en door het negeren van afspraken heeft één technieker de
ploeg verlaten. Gezien het algemeen belang dient er echter een neutraal advies te worden gegeven
inzake werking en aankoop. Daarom werd in het schepencollege beslist om alle aankopen en de
werking door te geven aan Bram. Het beheersorgaan doet nu de aankoopvoorstellen. Wanneer Bram
merkt dat er terug individuele belangen spelen of zaken worden voorgesteld die buiten het
goedgekeurde basispakket vallen, doet hij beroep op extern advies van deskundigen. Zolang de ploeg
niet kan communiceren met elkaar, afspraken niet worden nageleefd en eigen belangen prioritair vindt,
zal deze werkwijze gehanteerd worden. Het beheersorgaan besluit het volgende:
1. Er wordt een advies opgesteld om een vast personeelslid in dienst te nemen op niveau D of C. Dit is
een voltijdse functie voor toezicht materiaal, aankoop materiaal, onderhoud materiaal,
intakegesprekken bij producties, productieverdeling onder de vrijwilligers, etc.
2. Gezien Fernand betrokken partij is bij aankoop materiaal en werkwijze techniek, wordt gevraagd om
bij de stemming zich te onthouden (cf. afspraken Programma-vzw d.d. 19/02/2007).

9.

Aankoop technisch materiaal OCP
Bij de aankopen vraagt Bram steeds advies op aan de technici. Uitgangspunt blijft het goedgekeurde
basispakket door de gemeenteraad. Indien er twijfel is, gaat Bram dit na bij externe technici. Dit jaar
staat een herinrichting van de regiekamer op het programma zodat andere zalen binnen het OCP
kunnen bediend worden en geen nieuw materiaal moet worden aangekocht. Gelet op de individuele
belangen heeft Bram een neutraal aankoopvoorstel met volgende aandachtspunten:

1.

Er blijft één gedeelte vast in de regiekamer. Dit wordt verbonden via een patchpaneel aan het
mengpaneel zodat er een flexibele manier van werken kan gegarandeerd worden;
2. De linkerkast in de regie wordt opgedeeld in twee lagere kasten zodat er bovenop flightcases
kunnen worden gesteld;
3. Er worden drie flightcases opgesteld: 1 voor effecten, 1 voor apparatuur en 1 voor versterking.
Bram stelt voor om alle bekabeling, benodigdheden, fiches en dergelijke aan te kopen op gewone dienst.
Dit kan onmogelijk in een bestek worden gegoten. Bram heeft een technische tekening uitgewerkt op
basis van alle voorstellen. Totaal budget: 5.000 euro.
Op buitengewone dienst worden volgende aankopen voorgesteld: 2 toestellen die niet in het basispakket
werden vooropgesteld nl. een feedback controller (gezien de moeilijk akoestische gedragingen op het
podium) en een compressor. Verder wordt voorgesteld: 2 lichtkarren, 2 stellingkasten, een flightcase
voor het mengpaneel op maat gemaakt en een dimpack. Na prijsraming wordt dit pakket nog aangevuld
hetzij met profielspots, hetzij met microfoons van het basispakket. Totaal budget: 5.000 euro.
De vergadering keurt dit aankoopvoorstel goed en zal een positief advies formuleren aan het
schepencollege. Rudi merkt op dat de gebruikers nergens gehoord worden in de aankoopvoorstellen bv.
intercom. Dit systeem werd twee jaar terug al aangekocht, maar wordt niet gebruikt door de huidige
ploeg. De technieker die opgestapt is, kon dit wel installeren bv. voor het BibFestival. Er is dus
meeluisterbaarheid en communicatie tussen regie en podium mogelijk indien de technici dat willen/
kunnen gebruiken.
10. Aanpassingen OCP: opvolging
Gezien de werking volledig terugvalt op Bram, werden volgende zaken opgevolgd:
Berging technisch materiaal in decorzaal (preventie diefstal en beschadiging): in uitvoering;
Vervanging en herstel zaallicht en podiumlicht (TL): in uitvoering;
Plaatsen verlichting regie bij trap: in uitvoering;
Plaatsen sleutelschakelaars achter podium: in uitvoering;
Plaatsen diverse verliesstroom- en differentieelschakelaars: offertevraag;
Plaatsen bijkomende stopcontacten en circuits: offertevraag;
Afzonderen licht- klankcircuit: offertevraag.
Voor de lichttrekken werd aan de technici gevraagd om tegen 16 maart verslag uit te brengen in het
schepencollege. Bart Dick is de enige technieker die dit heeft opgevolgd. Twee firma’s hebben een
advies gegeven inzake mogelijke aanpassingen, met ruwe prijsraming. Bram verzamelde alle informatie
(keuringsverslagen, indienststelling, offertes, technische omschrijvingen) waarin een minimaal voorstel
werd gegeven en een gewenste situatie (zie studie infrastructuur). Het minimaal voorstel omvat 1 nieuw
lichttrek zodat het harmonieorkest terug partituren kan lezen.
11. Aankoop materiaal uitleendienst
Volgend materiaal dient vervangen te worden (budget op gewone dienst): mengpaneel audioset 1,
megafoon en flightcase voor audioset 1. Raming: 600 euro.
Op buitengewone dienst wordt volgend voorstel geformuleerd: 4 micro’s met toebehoren, een cd-speler
voor audioset 1, kabelering voor audioset 1, een nieuwe compacte set (cd, mic, versterker) en
tentoonstellingsverlichting voor op de panelen (30 stuks). Raming: 5.000 euro.
De vergadering keurt dit voorstel goed en zal een positief advies uitbrengen aan het schepencollege.
12. Actieplan 2009 en evaluatie 2008
Gezien de leden van het beheersorgaan geen mogelijkheid tot inzage hadden, wordt op 15 april om
20u15 een nieuwe vergadering gehouden om hierover advies uit te brengen. Bram deelt beide
beleidsdocumenten uit aan de aanwezigen.
13. Varia en rondvraag
Geen punten aangebracht.
14. Datum en plaats volgende vergadering
Woensdag 15 april 2009 om 20u15 in lokaal 3 en 4 (OCP). Volgende zaken staan alvast op de agenda:
advies actieplan 2009, advies evaluatie 2008 en advies Veldblomme.

