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Voorzitter Luc De Both zit de vergadering voor.
1.

Goedkeuring en opvolging verslag 22.04.2015

Verslag goedgekeurd.
Bart Lateur vraagt aanvulling in het verslag: tijdens vorige vergadering gaf Bart een duidelijk aantal van
de te voorziene capaciteit van de nieuwe cultuurzaal: tussen 300 en 500.
2.

Evaluatie werking CC Zoetegem 2015

Cultuurfunctionaris Inge Vandermeiren geeft toelichting adh PP (bijlage bij verslag).
2015 is het eerste volledige jaar geregistreerd binnen ticketingprogramma Recreatex. De cijfers van
2015 kunnen daarom niet getoetst worden aan voorgaande cijfers.
We kunnen wel aantonen dat het aantal evenementen gestegen is, waardoor ook het aantal bezoekers
en inkomsten gestegen zijn. Werking 2015 wordt ook verder gezet in het volgende seizoen.
Vanaf volgend seizoen zal er extra aandacht zijn voor de opvolging cijfers, filteren bezettingsgraad van
de zaal, uitgaven versus inkomsten.
Een aantal nog te benutten kansen: inzetten op promotie voor Ciné Localprogramma in de ruime regio.
Zottegem is de enige met een bloeiende en uitgebreide filmprogrammatie – daar zijn kansen te vinden
voor uitbouw publiek.
Daarnaast ook blijvend inzetten op zoeken naar nieuw publiek voor zowel avondprogrammatie als
familieprogramma (meer regionaal).

3.

Seizoen 2016-2017: voorstel timing nieuwe programmatie

Cultuurfunctionaris Inge Vandermeiren overloopt het volledige programma 16-17 (zie PP). Het aantal
voorstellingen blijft ongeveer hetzelfde als seizoen 2015-2016. Opnieuw werd gezocht naar een mix
van verschillende genres (theater, muziek, humor, dans…) met aandacht voor de verschillende
doelgroepen (senioren, familie, scholen).
Er zijn opnieuw een aantal samenwerkingen met:
 Flapdop Productions – vertoning nieuwe kortfilm – ondersteuning Jong en lokaal talent.
 SAMWD Zottegem (Ridderzaalconcerten)
 OCMW – Lokaal Dienstencentrum Egmont (seniorenprogrammatie – Zilverscherm)
Het filmprogramma (Ciné Local) blijft bestaan.
Ticketverkoop start op maandag 20 juni, zowel online als via de UITbalie. Danny De Looze vindt dit te
laat – binnen de kleine regio is Zottegem laatst met zowel release van het programma als start
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ticketverkoop. Cultuurfunctionaris Inge Vandermeiren begrijpt deze bezorgdheid en belooft deze mee
te nemen naar volgend seizoen, als één van de doelstellingen volgend jaar.

Voorstel programma 2016-2017 wordt aanvaard.

4.

Aanwerving cultuurfunctionaris Lieven Van De Voorde

Lieven Van De Voorde was laureaat bij het examen voor een cultuurfunctionaris-stafmedewerker, en
zal met ingang van maandag 2 mei 2016 in dienst treden. Lieven zal Sam Stoelzaet opvolgen.
Voor het examen schreven een 70tal kandidaten in, waarvan 52 deelnamen aan het schriftelijke deel.
18 van hen waren geslaagd en werden uitgenodigd om deel te nemen aan het mondelinge.
5.

Stand van zaken nieuwbouw CC Zoetegem

Schepen van Cultuur Sandra De Roeck geeft een korte toelichting.
In 2015 werden gronden op site Sanitary aangekocht.
Bestek werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Er werd een lening afgesloten voor €10.000 000, voor
zowel bouw van nieuwe academie, nieuw cultuurcentrum als ondergrondse parking.
Waarom drie projecten binnen één bestek: genieten van een lage rentevoet, bouw van een school
binnen DKO kan aan 6% ipv 21% BTW, en deze voorwaarde kan voor alle nevenfunctionaliteiten (zoals
parking, buitenomgeving)
In de loop van 2016 zal een projectcoördinator aangesteld worden.
In de loop van het najaar 2016 zal een ideeënwedstrijd georganiseerd worden.
Deze wedstrijd omvat 3 fasen:
Fase 1
Fase 2

Kandidatuurfase
ontwerpteam
Keuze kandidatuur

Fase 3

Start bouw

Inzenden concept, documenten,
binnen voorziene budget
3 tot 5 teams weerhouden, maken
voorontwerp

Voor eind 2016
2017
2018 - 2020

Plan van aanpak: later in 2016 worden een aantal cc’s en academies bezocht. Ook zal contact
opgenomen worden met de Vlaamse Bouwmeester. Verschillende participanten werden of worden
bevraagd (cultuurraad, samwd, CCZ). Ook voor de beheerraad zal een participatiemoment volgen.
Joke Renneboog / Luc Joosten vragen inzage in het bestek.
Joke Renneboog vraag wie in jury zal zetelen: diensthoofden beide diensten, burgemeester en
bevoegde schepenen, specialisten in functie van expertise. Danny De Looze benadrukt hoe belangrijk
het is om bij dit project de juiste ervaring en expertise in huis te halen.
Bart Lateur betreurt het gebrek aan transparantie. Kan de bevraging binnen de cultuurraad openbaar
gemaakt worden via de website? Schepen De Roeck benadrukt dat de algemene vergadering van de
cultuurraad een open vergadering is en benadrukt de goede intentie vanuit cultuurraad. Bart vraagt of
alle leden van de beheerraad in de toekomst een uitnodiging kunnen krijgen voor de alg. vergadering
van de cultuurraad, en of de verslagen van deze vergaderingen ook naar beheerraad verzonden kunnen
worden. Spoedig zullen al deze verslagen te raadplegen zijn op de website van de stad.
Ghislain Diependaele pleit voor een draagvlak voor het project en vind het belangrijk dat de juiste
personen inspraak krijgen. Een participatiemoment voor het beheersorgaan is daarom een goede stap.
6.

Varia en rondvraag

Cultuurfunctionaris Inge Vandermeiren nodigt alle leden uit op de tweede editie van Cultuurkaravaan,
op zondag 12 juni in Sint-Goriks-Oudenhove. Cultuurkaravaan is een organisatie van CC Zoetegem,
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Jeugddienst Zottegem en Bibliotheek Zottegem. Een dag lang brengen zij cultuur, activiteiten en
optredens naar één van de deelgemeenten van Zottegem. Alle activiteiten zijn gratis.
CC Zoetegem neemt ook deel aan het LOSS kunstenfestival, samen met SABK en SAMWD Zottegem.
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