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1. Goedkeuring verslag vorig overleg
De bijlagen waren niet allemaal aanwezig bij het vorige verslag. Het diensthoofd van het
cultuurcentrum verstuurde de bijlagen opnieuw naar de beheerders op maandag 7/10/2013. De
tekstuele opmerkingen van de beheerders in het vorige verslag zijn aangepast.
2. Communicatie overleg 2 juli 2013 over werking beheersorgaan
Het dagelijkse bestuur stelt voor om twee werkgroepen op te richten en de werkgroepen per
programmaonderdeel af te schaffen. Zo zou er één werkgroep komen voor het cultuurcentrum en
één voor de bibliotheek. Alle werkgroepen staan open voor elke beheerder zonder aparte
samenstelling en komen samen wanneer dit nodig is. De werkgroepen kunnen dan een inhoudelijk
uitgewerkt voorstel doen dat vervolgens in het voltallige beheersorgaan wordt goed- of afgekeurd.
De werkgroep staat open voor ervaringsdeskundigen, conform het vorige systeem waar o.a. ook de
leerkrachten van de academies in zetelden.
Na stemming wordt de nieuwe werkwijze rond de werkgroepen goedgekeurd met negen stemmen
voor en zeven stemmen tegen het voorstel.
3. Bespreking visienota bibliotheek 2014-2019
Het beheersorgaan heeft volgende opmerkingen:
- Het beheersorgaan vraagt zich af of de CD-roms met encyclopedieën nog steeds kunnen
worden opgevraagd. Dat is het geval.
- De besparing die opgelegd wordt, zou verdeeld moeten worden over alle afdelingen en niet
eenzijdig op een afdeling.
- De computer- en leesruimte vlakbij elkaar kan mogelijk voor hinder zorgen.
- De rol die de bibliotheek opneemt met de organisaties die ondersteunende opleidingen
aanbieden is structureel. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de bib als locatie.
De visienota van de bibliotheek voor 2014-2019 wordt door het beheersorgaan goedgekeurd. De
visienota is te vinden in bijlage.
4. Bespreking visienota cultuurcentrum 2014-2019
Het beheersorgaan heeft volgende opmerkingen:
- Er werd aangehaald om meer nadruk te leggen op filmvoorstellingen. Een uitgebreider
programma zou interessant zijn op regelmatige basis, maar het een uitbreiding is moeilijk
vanwege de druk bezette infrastructuur.
- Het voorstel om Donderse Dagen, Keet in Huis en Spraakwater en de werkwijze rond
exposities te herzien, wordt niet goedgekeurd.
- Het beheersorgaan is van mening dat Donderse Dagen een publiek aanspreekt dat anders
niet wordt bereikt. Het beheersorgaan vindt Donderse Dagen een sterk
gemeenschapsvormend initiatief en vindt het om die reden geen goed idee om deze af te

schaffen. Het beheersorgaan vindt dat de beiaard een meerwaarde vormt in het Herentalse
culturele leven. Het beheersorgaan beslist om Spraakwater, Keet in Huis, de mobielebeiaard-concerten, de seniorenvoorstelling en één populaire muziekvoorstelling te
schrappen. De beiaardconcerten vanuit de Lakenhal moeten wel blijven doorgaan zodat een
volledig aanbod van de Donderse Dagen wordt gegeven.
- Het beheersorgaan vraagt zich af wat de ingekrompen rol van het cultuurbeleid precies
inhoudt. Het diensthoofd van het cultuurcentrum antwoordt dat dit administratieve
opvolging van subsidies en projecten zal zijn, maar dat er zeker geen uitbreiding van
dienstverlening komt.
De visienota van het cultuurcentrum voor 2014-2019 wordt, mits de hoger aangehaalde
aanpassingen, goedgekeurd. De visienota is te vinden in bijlage.
5. Terugkoppeling stand van zaken ’t Hof
Om de problemen aan te pakken, nam het cultuurcentrum de keuringsverslagen van de brandweer,
het voedselagentschap en de verschillende keuringsfirma’s als uitgangspunt om een plan van aanpak
op te stellen. De meeste zaken zijn verwezenlijkt, in goede samenwerking met de technische
uitvoeringsdienst, de poetsdienst en Theaterspektakel. Het meest recent is de volledig nieuwe
keuken die in de loop van week 42 aan een keuring wordt onderworpen door het FAVV.
6. Stand van zaken horeca 't Schaliken
De afwerkingfase is van start gegaan, maar het moment van de opening is nog niet bekend. Het
cultuurcentrum bevestigt wel dat de concessionaris zijn maandelijkse vergoeding zoals bepaald in de
concessieovereenkomst betaalt.
7. Varia
- Het beheersorgaan vraagt zich af hoeveel fuiven er kunnen gegeven worden in ’t Hof. Het
diensthoofd van het cultuurcentrum antwoordt dat dit in principe elk jaar kan, als de
organisaties er tijdig bij zijn. Wanneer men doelt op de zes geblokkeerde weekends voor
fuiven, geeft het cultuurcentrum mee dat die deels worden ingevuld.
- Het beheersorgaan polst naar de zolder van de Lakenhal. Die wordt momenteel in beslag
genomen door de collectie Fraikin. Een tweede restauratiefase zit in de pijplijn, mits er
subsidies komen vanuit een hogere overheid.

