Verslag RACO Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs 01 12 2020
Aanwezig: David Vandekerckhove, Filip Lainez, Kathleen Duchi, Koen Opsomer, Lise-Marie Platteau,
Louis Byttebier, Lynn Callewaert, Melissa Depraetere, Nancy Debeerst, Patrick Claerhout, Rita
Beyaert, Rosanne Mestdagh, Thomas Guillemeyn, Wout Pattyn, Wouter Bouckaert, Steven Decaluwé,
Koen Opsomer, Francis Pattyn, Alain Top, Dominique Windels
Verontschuldigd: Inge Bossuyt, Elke Vlaeminck

1. Toelichting Wijziging Wijziging Meerjarenplan W 13 door Micheline

Wouter Bouckaert: Rollend fonds werd toch al door de GR vorig jaar goedgekeurd ?
Lynn Callewaert: Ja, maar er was een technische fout in het budget geslopen. Dat wordt nu
rechtgezet. De middelen waren ingeschreven op de verkeerde plaats in het oorspronkelijk
meerjarenplan

2. Toelichting werking VT diensten tijdens tweede lockdown door Pieter

Wouter Bouckaert: Subsidies voor de verenigingen - verschil in kosten die ze hebben. Wordt er
rekening gehouden met de effectieve kosten?
Francis Pattyn: Sommige verenigingen zoals bijv. toneelverenigingen hebben vaak vaste kosten oa.
huur stockageruimte. Het Losse Theater en Kloar bie daoge zullen een eenmalige huursubsidie
ontvangen van 500 euro.
Dominique Windels: de nominatieve subsidies en de toelagen 2021 worden verminderd tot de helft
en wanneer kan aangetoond worden dat er meer kosten zijn, worden de subsidies volledig betaald.
Lise-Marie Platteau: Zeker dat alle verenigingen aangeschreven/geïnformeerd werden? Want er zijn
toch wel nog wat acties die doorgaan..
Pieter: Normaal zijn alle verenigingen aangeschreven. Een aantal scholen hebben hun verkoop toch
kunnen laten doorgaan na goed keuring door de taskforce. Mocht je nog weet hebben van
verengingen die niet op de hoogte zijn van de beslissing rond het afhaalpunt, mag je dit zeker laten
weten aan Pieter.

3. Toelichting stand van zaken VT2035 door Pieter
Wout Pattyn: Ik mis toch wat duiding bij de toelichting van project VT 20-35? Impact op de
budgetten, aanpassing?
Francis: er volgt hierover een toelichting op de financiële commissie. Wellicht zal er enige
verschuiving zijn ten gevolge corona, maar het project gaat over de legislaturen, dus een impact over
de verschillende legislaturen.

4. Varia:
Rosanne Mestdagh: Nog steeds geen bevestiging gekregen bij reservatie van een zaal bij CC het
SPOOR. Wat is het probleem? Hoelang zal het nog duren?
Frederik Hellyn: Er is een technisch probleem met recreatex momenteel sinds een aantal weken,
vandaag nogmaals doorgegeven aan Gantner en wordt eerstdaags nagekeken

Lise-Marie: Op basis van een vraag van een burger: wanneer komt de kerstverlichting in Hulste?
Francis Pattyn: Kerstverlichting komt er zeker in alle deelgemeenten, in de loop van volgende week.

