Provincie OOST-VLAANDEREN

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Gemeentehuis van en te
9060 Zelzate

Gemeente Zelzate

Martin ACKE
Zelzate, 24 februari 2004,

Gemeenteraadslid
Fractieleider CD&V

Betreft: Toevoeging agendapunt voor de eerstvolgende gemeenteraad (9 maart 2004 ?).

Geachte Mevrouw,
Geachte Heren,
Gelieve, in toepassing van artikel 97 van de Nieuwe Gemeentewet, volgend agendapunt toe te voegen aan
de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting die wellicht zal doorgaan op 9 maart 2004.
Openbare zitting:
Projectvereniging Cultuur Overleg Meetjesland (COMEET) – toetreding – goedkeuring
ontwerpstatuten – bepaling financiële bijdrage
Toelichting
In het verslag van het schepencollege van 23 september 2003 staat te lezen dat een brief d.d. 08
september 2003 van Streekplatform Meetjesland, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo werd behandeld met
de vraag of de gemeente geïnteresseerd is in aansluiting bij de projectvereniging cultuur Meetjesland.
Het college van burgemeester en schepenen stelde niet geïnteresseerd te zijn omdat de meerwaarden
die worden verkregen bij toetreding niet opwegen tegen de gevraagde financiële en andere
inspanningen.
Inmiddels blijkt dat de projectvereniging ver gevorderd is en normaliter in april van dit jaar zal
worden opgericht. De gemeente Zelzate is de enige aangezochte gemeente die heeft beslist om niet te
participeren. Vanuit van een aantal culturele verenigingen vernam ik dat er nochtans interesse bestaat
voor dit project. Ook de CD&V-fractie meent diverse positieve mogelijkheden te ontdekken in het
voorstel en wenst de aansluiting te ondersteunen.
Wanneer ik de nota "Op weg naar een intergemeentelijk overleg cultuur Meetjesland - versie
08/2003" (zie bijlage 1) doorneem, dan merk ik in het voorstel toch een aantal interessante
organisatorische en financiële opportuniteiten, waardoor het me enigszins verwondert dat het
schepencollege voornoemd standpunt innam. Mocht de gemeentelijke culturele raad om advies zijn
gevraagd, dan ben ik er nochtans van overtuigd dat hiervoor interesse bestond.
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Uit voormelde nota blijkt dat men bij de oprichting van deze projectvereniging niet alleen streeft naar
onderlinge afstemming van het cultuurbeleid en de programmatie, maar ook naar een betere en
ruimere bekendmaking van het cultureel aanbod van de deelgemeenten, een hogere cultuurparticipatie,
het gezamenlijk middelen aantrekken voor grotere projecten en het optimaal gebruik maken van
bestaande infrastructuur en materiaal. Het mag duidelijk zijn dat hier een aantal interessante
mogelijkheden worden gecreëerd die zuiver gemeentelijk slechts moeilijk of mits grote financiële
inspanningen haalbaar zijn. Van een eigen cultuurambtenaar kunnen we in Zelzate slechts dromen,
maar in een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan beroep worden gedaan op een – zij het
parttime - intergemeentelijke cultuurcoördinator.
Het huidig regionaal bibliotheekoverleg, waarvan Zelzate momenteel deel uitmaakt, alsook het
regionaal overleg "Erfgoed", worden in de toekomst ondergebracht in deze projectvereniging. Ook dit
betekent een meerwaarde voor Zelzate.
De deelnemende gemeenten bij de voorbereiding van de projectvereniging zijn Aalter, Assenede,
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, St.-Laureins, Waarschoot en
Zomergem. Uit de aanwezigheidslijst op het Cultuurforum Meetjesland op 13 november 2003 te Aalter
blijkt tevens dat het overlegplatform op de interesse van een ruime waaier van verenigingen kan
rekenen (zie bijlage 2). Evergem en Assenede op zich betekenen voor onze gemeente en onze
verenigingen al een zeer interessant uitwisselingsgebied voor culturele initiatieven, maar bovendien
wordt het ganse Meetjesland op dit vlak beter bereikbaar.
Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief lokaal
cultuurbeleid bepaalt dat een samenwerkingsverband dat voor subsidiëring in aanmerking wil komen
een rechtspersoonlijkheid moet hebben. Het decreet van 6 juli 2001 dat de intergemeentelijke
samenwerking regelt geeft een aantal juridische samenwerkingsmogelijkheden aan, waarvan de
projectvereniging de meest eenvoudige is. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband opent in elke
geval grotere mogelijkheden voor subsidiëring door de overheid: tot maximaal 0,3 euro per inwoner.
Dergelijke subsidiëring is voor onze gemeente alleen nooit haalbaar.
Uiteraard schept dergelijk samenwerkingsverband ook een aantal verplichtingen voor onze gemeente.
In de eerste plaats wordt een bijdrage verwacht van € 0,10 per inwoner voor 2004. Voor Zelzate
betekent dit dus ongeveer € 1.200,00. Dit is een haalbaar bedrag wanneer men de momenteel
voorziene budgetten beschouwt. Daarnaast wordt van Zelzate een actieve participatie in de raad van
bestuur en een aantal adviesgroepen verwacht. Interessant om weten is dat provincie en Vlaams
Gewest zouden bereid zijn om alvast voor 2004 de werking te financieren volgens het
evenredigheidsprincipe. Deze investering genereert bijgevolg het drievoudige aan middelen voor
cultuur. Naar de toekomst zouden de overheidssubsidies nog kunnen stijgen wanneer men aan
bepaalde voorwaarden voldoet inzake cultuurbeleidsplannning.
Indien Zelzate wil participeren, dan moeten we wel haast maken. Uiterlijk voor 1 september 2004
moet immers het subsidiedossier bij de overheid worden ingediend. Ik informeerde inmiddels bij de
heer Luc Feusels die projectmedewerker van het Streekplatform Meetjesland is (Oostveldstraat 1,
9900 Eeklo, tel. 09 376.97.38, fax. 09 376.97.39, luc@meetjesland.be). Ik vernam van dat aansluiting
in het huidige stadium voor Zelzate nog mogelijk is (zie bijlage 3).
Zolang de projectvereniging nog niet geïnstalleerd is kan Zelzate mee worden beschouwd als één van
de oprichtende gemeenten. Toetreding is in dat geval eenvoudig. Deze oprichting wordt echter ten
laatste in april verwacht. Nadien kan Zelzate ook nog toetreden, maar dit moet dan via een 2/3
goedkeuring van alle betrokken gemeenteraden, een complexe en tijdrovende procedure.

Het zou dus wenselijk zijn dat Zelzate vanaf het begin mee kan opgenomen worden in de
projectvereniging, wat een gemeenteraadsbeslissing ten laatste tegen april noodzaakt. De Zelzaatse
gemeenteraad vergadert normaal gezien de eerstvolgende keer op 9 maart en op daarna op 6 april. Dit
geeft m.i. de nodige ruimte om ook nog vooraf de cultuurraad om advies te vragen.
De heer Feusels bezorgde mij alvast de ontwerpstatuten – versie 14-10-2003 - voor de
projectvereniging (zie bijlage 4).
Om voorgaande redenen vraag ik het college van burgemeester en schepenen om het dossier nog eens
nader te onderzoeken, het advies van de gemeentelijke cultuurraad in te winnen (die komt donderdag
samen!), en akkoord te gaan met het principe.
In bijlage 5 vindt u alvast mijn voorstel van ontwerpbesluit voor de gemeenteraad.
In de hoop dat u dit voorstel positief kunt benaderen verblijf ik,

Met achting,

Bijlagen:
1. Nota "Op weg naar een intergemeentelijk overleg cultuur Meetjesland - versie 08/2003";
2. Aanwezigheidslijst op het Cultuurforum Meetjesland op 13 november 2003 te Aalter;
3. E-mail van 16-02-2004 van Luc Feusels, projectmedewerker van het Streekplatform Meetjesland;
4. Ontwerpstatuten – versie 14-10-2003 - voor de projectvereniging COMEET;
5. Ontwerpbesluit " Projectvereniging Cultuur Meetjesland (COMEET) – toetreding – goedkeuring
ontwerpstatuten – bepaling financiële bijdrage"

