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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Patrick Lenaers, Schepen-voorzitter ;
Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean Laurent, Rik Baeten,
Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Marie-Louise
Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani
Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Farida Tatou, Françoise de
Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Vincent De Wolf, Burgemeester ;
Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Christina Karkan, Virginie Taittinger, Sandra Jen, Viviane
Scholliers, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 01.06.15
#Onderwerp : Overeenkomst tussen de gemeente Etterbeek en het Gemeenschapscentrum "de
Maalbeek" betreffende het uitvoeren van de projecten uit het Actieplan 2015#
Openbare zitting

Nederlandstalige Aangelegenheden
De gemeenteraad,
gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
overwegende dat een nieuw Cultuurbeleidsplan voor de periode 2014-2019 werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van 18 november 2013;
overwegende dat het Actieplan 2015 werd goedgekeurd op het college van 4 december 2014
overwegende dat de overeenkomst tussen de gemeente Etterbeek en het Gemeenschapscentrum "de
Maalbeek" met betrekking tot het actieplan 2014 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 juni 2014;
gezien het Gemeenschapscentrum "de Maalbeek" deel uitmaakt van onze partners en een aantal projecten
uitvoert;
overwegende dat het aangewezen is om een aantal afspraken evenals de rechten en plichten van beide
partners betreffende het uitvoeren van het Actieplan 2015 in een nieuwe overeenkomst vast te leggen;
BESLIST:
onderstaande overeenkomst tussen de gemeente Etterbeek en het Gemeenschapscentrum "de Maalbeek"
goed te keuren.

Convenant in het kader van het Actieplan Lokaal
Cultuurbeleid 2015
Tussen
GC de Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek.
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Vertegenwoordigd door:
Mevrouw Annelies Heyvaert, centrumverantwoordelijke
Mevrouw Linda Hebberecht, voorzitter raad van bestuur
En
Gemeentebestuur van Etterbeek, Oudergemlaan 115, te 1040 Etterbeek. Hierna vermeld als de gemeente.
Vertegenwoordigd door:
De Heer Frank Van Bockstal, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden
De Heer Christian Debaty, gemeentesecretaris

Doel van de overeenkomst
Op 18/11/2013 werd het Lokaal Cultuurbeleidsplan, opgemaakt volgens het decreet Lokaal Cultuurbeleid
van de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd door de gemeenteraad, na positief advies van de cultuurraad op
de vergadering van 23/10/2013. Dit plan omschrijft de verschillende doelstellingen die de gemeente wenst te
realiseren in samenwerking met de partners aangaande de bevordering van de Nederlandstalige cultuur in de
gemeente. Dit plan werd opgemaakt door deze verschillende partners die een bijzondere rol uitoefenen en
erkend zijn door de VGC. Het Lokaal cultuurbeleidsplan wordt uitgewerkt in een jaarlijks actieplan waarin de
partners zich engageren om verschillende projecten te realiseren. Het actieplan voor 2015 werd goedgekeurd
door het college van burgemeester en schepenen op 4/12/14, na gunstig advies van de cultuurraad op de
vergadering van 20/10/14.

Partner van de overeenkomst
GC de Maalbeek is een belangrijke structurele partner in het lokaal cultuurbeleid te Etterbeek. De gemeente
schakelt GC de Maalbeek dan ook in om specifieke opdrachten uit te voeren in het kader van het Actieplan.
GC de Maalbeek is een gemeenschapscentrum dat ressorteert onder de werking van de VGC . Voor hun
algemene gemeenschapsondersteunende opdracht ontvangt GC de Maalbeek jaarlijks een subsidie van
€5000 van de gemeente.

Artikel 1
GC de Maalbeek verbindt zich tot het organiseren en coördineren van de acties die ze in het kader van het
Actieplan Lokaal Cultuurbeleid hebben ingediend. GC De Maalbeek schrijft zich ook in voor andere
gezamenlijke acties in het kader van het Lokaal Cultuurbeleid en Brede School Domino. Deze acties passen
in de strategische en operationele doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn in de Lokaal Cultuurbeleidsplan.

Artikel 2
Voor de acties hieronder vermeld kan GC de Maalbeek beroep doen op de gemeente voor
a. logistieke ondersteuning van de Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden
b. financiële ondersteuning. De gemeente ondersteunt GC de Maalbeek voor de uitvoering van de
acties hieronder vermeld voor een totaalbedrag van 15 500 euro. Een bedrag werd bepaald per actie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vrijwilligersdrink - Toast Benevol
Activiteiten antenne circus zonder handen
Artistiek project rond beeldende kunst in de openbare ruimte
Familievoorstellingen - sintfeest
Project rond groene ruimte, samen tuinen
Breakdance atelier voor kinderen en jongeren
Huiskamerconcerten
Lunchbreakconcertjes
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Artikel 3
Bij de opmaak van het jaarlijkse Actieplan bespreekt GC de Maalbeek de krijtlijnen van de acties en het
gevraagde budget. Bij de opstart en tijdens het verloop van de acties wordt de cultuurbeleidscoördinator op
de hoogte gehouden en betrokken waar nodig/mogelijk.

Artikel 4
Ten laatste 3 maanden na afloop van elke actie bezorgt GC de Maalbeek aan de cultuurbeleidscoördinator
een verslag van de actie met de behaalde doelstellingen, eventuele verbeterpunten en een volledige
financiële afrekening (inkomsten en uitgaven). In elk geval moet ten laatste op 01/12/2015 een detail van de
(voorziene) uitgaven van de nog lopende projecten ingediend worden bij de Dienst Nederlandstalige
Aangelegenheden. Bij de evaluatie wordt een kopie of bewijsstuk van ten minste 2 promotievormen
toegevoegd.

Artikel 5
De gemeente zal enkel financieel tussenkomen in zoverre uit de financiële afhandeling blijkt dat het
toegekende bedrag wel degelijk gebruikt werd voor de actie en in zoverre tegemoet gekomen wordt aan de
bepalingen van deze convenant. Personeelskosten en duurzame infrastructurele aankopen komen niet
aanmerking voor subsidiëring door de gemeente.

Artikel 6
Het logo van de gemeente en de tekst: “Met de steun van Frank Van Bockstal, Schepen van
Nederlandstalige Aangelegenheden” wordt op elke promotie en aankondiging van de verschillende acties
vermeld.

Artikel 7
GC de Maalbeek engageert zich drager te zijn van het Lokaal Cultuurbeleid te Etterbeek en aanwezig te zijn
op de verschillende overlegmomenten van het Lokaal Cultuurbeleid, te noemen: de Adviesraad
Nederlandstalige Cultuur (de cultuurraad), het beroepskrachtenoverleg van de partners in Nederlandstalige
cultuur en de regiegroep Lokaal Cultuurbeleid. Desgewenst kunnen ook de Raden van Bestuur van de
partnerorganisaties in Nederlandstalige cultuur bijgewoond worden.

Artikel 8
GC De Maalbeek zal wijkgebonden sensibiliseren rond de nieuwe plannen voor de verbouwingswerken.

Artikel 9
De convenant wordt goedgekeurd op 1 juni en is geldig voor het jaar 2015.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De schepen-voorzitter,
Patrick Lenaers

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 02 juni 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Frank Van Bockstal
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