
30 januari 2014

UITVOERING CULTUURBELEIDSPLAN 2013 ( CBP )

De Gemeente Anderlecht heeft in haar begroting 2013 de som van 37.840,-Euro 
ingeschreven, zijnde het bedrag dat de Vlaamse Gemeenschap, via de VGC heeft , 
overgemaakt voor de uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleidsplan 2013.

Bij deze verzoek ik mij een volledig overzicht te bezorgen mbt de wijze waarop deze 
middelen zijn aangewend geworden.

- met welke partners werd er samengewerkt ?
- welke concrete projecten werden er gerealiseerd ?
- welke totale som werd uitgegeven ?
- op welke wijze werden de middelen van het CPB ingezet ?
- welke facturen voor welke bedrijven, welke verenigingen, voor medewerkers werden 

er gebruikt ?
- wil U voor elk bedrag het project vermelden,  de referentie naar het CBP, de 

rechthebbende, de datum van uitbetaling ?
- is er voor elk bedrag een verantwoordingsstuk ?
- op welke wijze werden de ‘bevoordeelden’ geselecteerd ? Werd er een oproep 

gedaan ? Zo ja, waar, onder welke vorm ? Hoe Anderlechts is de uitvoering van het 
CBP ?

Walter VANDNEBOSSCHE



     Anderlecht, 26 februari 2014.

De heer Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid
Félicien Ropsstraat, 25/51

1070      BRUSSEL

Vlaamse Gemeenschapsmateries
                 Directie

Geacht Raadslid,

In  antwoord  op uw vraag van 30 januari  2014 met  betrekking  tot  de  uitvoering  van het 
cultuurbeleidsplan, hebben wij de eer u de volgende informatie te verstrekken.

Het gemeentebestuur ontving in 2013 de som van 31.000 € als subsidie lokaal cultuurbeleid. 
De  verantwoording  voor  de  aanwending  van  deze  subsidie  is  het  onderwerp  van  een 
voortgangsrapport dat conform de richtlijnen van de VGC moet ingediend worden voor 1 mei 
2014.  

Voor de aanwending van de middelen werd er samengewerkt met GC De Rinck, Zinnema, 
Academie Beeldende Kunsten, vzw Cultureghem, Abatan, Elishout, buurt- en wijkcomités, 
Femma en andere lokale verenigingen.

De  volgende  projecten  werden  in  2013  gerealiseerd  :  autoloze  zondag  (animatie), 
Bewegwijzering  en  visibiliteit,  Cultuurkalender,  Jaarmarktanimatie,  Map-it,  Matinee  & 
Staminee  (5  seniorennamiddagen),  Muziekpiknik,  Naaicafé,  Skill  City,  Speelstraten  en 
speelkoffers,  participatieacties in functie van het nieuw cultuurbeleidsplan (Cultuurcafé en 
samenkomsten  Cultuurplatform),   Tournee  General,  Wijk  van  de  Smaak, 
Zondagavondgevoel en de ZotSte Morgen

Voor al deze projecten werd in totaal 51.869,05 € uitgegeven.
Deze middelen werden ingezet conform de richtlijnen van de gemeentelijke boekhouding.

Met betrekking tot de facturatie werd eveneens gewerkt overeenkomstig de regelgeving van 
de gemeentelijke boekhouding.  

Hieronder vindt u elke bedrag dat aan deze projecten gespendeerd werd :
Autoloze zondag (713,60 €), Bewegwijzering en visibiliteit (10.000,00 €), Cultuurkalender (zie 
“Zondagavondgevoel”), Jaarmarkt (2.055,90 €), Map-it (735,22 €), Matinee & Staminee 
(3.434,97 €), Mixtusfestival (2.000,00 €), Muziekpiknik (1.928,58 €), Naaicafé  (zie 
“Zondagavondgevoel”), participatieacties in functie van nieuw Cultuurbeleidsplan (964,96 €),
Skill City (8.000,00 €), Speelstraten en speelkoffers (911,75 €), Tournee General (7.690,54 
€), Wijk van de Smaak (zie “Zondagavondgevoel”), Zondagavondgevoel (7.000,00 €  voor de 
4 projecten),  ZotSte Morgen (6.433,53 €)

De uitgaven kunnen gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken. De facturen 
en de stavingsstukken zijn ter beschikking bij de diensten van de Gemeenteontvanger.

De toekenning van de middelen aan partners gebeurde ter uitvoering van het actieplan 2013, 
goedgekeurd door de Cultuurraad op 24 november 2013.  



De projecten die reeds werken op de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan 2014-2019 
(Skill City, Mixtusfestival, Bewegwijzering en visibiliteit) zijn het resultaat van de voorstellen 
van het Cultuurplatform, de Cultuurraad en het Cultuurbanket.

De uitvoering van het Cultuurbeleidsplan is Anderlechts omdat 
− de projecten voortvloeien uit het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 of een eerste aanzet 

geven ter realisering van het Cultuurbeleidsplan 2014-2019
− alleen Anderlechtse partners deze projecten dragen en ze ten goede komen aan de 

Anderlechtse bevolking.
− de Cultuurraad, het Cultuurplatform en het Cultuurbanket betrokken zijn bij het 

opmaken van de cultuurbeleidsplannen en de jaarlijkse actieplannen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en verblijven, met alle achting.

            Op last :                                                                      In opdracht:
De Gemeentesecretaris,                                         De Schepen van Cultuur, Jeugd

                                                            en Samenlevingsopbouw,

       M. VERMEULEN.                                                               E. ROEX.


