RAADSCOMMISSIE
CULTUUR, TOERISME,
SOCIALE COHESIE

Aanwezig

21 maart 2019

Anne Delvoye, voorzitter
Björn Siffer, schepen
Farid Bennasser, Frank Creyelman, Klaas Delrue, Faysal El Morabet,
Caroline Gennez, Marc Hendrickx, Tom Kestens, Ingrid Kluppels, Rina
Rabau, Hamid Riffi, Dirk Tuypens, Tine Van den Brande, Vicky Vanmarcke, ,
Maxine Willemsen, commissieleden
Ambtenaren:Heidi De Nijn

Verontschuldigd

Bart Somers, burgemeester
Zineb El Boussaadani, Mats Walschaers, leden

Datum

21 maart 2019 – van 20.00u tot 21.30 uur

1. Verwelkoming

De voorzitter heet alle leden welkom in de nieuwe raadscommissie en spreekt de hoop uit dat
er in de volgende jaren op een contructieve manier kan samengewerkt worden.

2. Cultuur in Mechelen : beleidslijnen, organisatie en partners. (Toelichting door
schepen Björn Siffer en Heidi De Nijn, directeur Vrije Tijd)
Aan de hand van een powerpointpresentatie geven schepen Siffer en directeur Vrije Tijd Heidi
De Nijn toelichting bij de beleidslijnen en de organisatie van cultuur in Mechelen.

3. Opmerkingen en vragen vanuit de vergadering

-

Sociale cohesie is een nieuwe bevoegdheid en beleidsdomein. Het is belangrijk dat dit
sterk aan bod komt in de raadscommissie

-

Wat is de bestuurs- en beleidswaarde van een raadscommissie? Kan er binnen de
commissie over zaken gestemd worden?
De raadscommissie is geen schepencollege of geen gemeenteraad. Er kunnen geen
bindende beslissingen genomen worden over beleidskeuzes. Er kunnen wel punten en
thema’s op de agenda gezet worden waarover kan gediscussieerd worden en waarover
informatie kan ingewonnen worden. Zo kan de context en de achtergrond van een door
de gemeenteraad te nemen beslissing wel duidelijker worden.

-

Kunnen we meer specifiek een toelichting en informatie krijgen over de verscheidene
domeinen van de raadscommissie?
Dat is zeker mogelijk.
De raadsleden kunnen zelf punten voorstellen maar sowieso zullen de verschillende
aspecten van cultuur, toerisme, DKO en sociale cohesie aan bod komen. Ook de
verschillende kunsten- en erfgoedorganisaties kunnen zich voorstellen in de
raadscommissie. Er kunnen ook bezoeken ter plaatse georganiseerd worden.

-

Talentontwikkeling is een belangrijke nieuwe uitdaging. Het is niet langer de bedoeling
dat talentvolle jongeren die op het punt staan (inter)nationaal door te breken uit
Mechelen vertrekken maar zich ook hier in Mechelen verder blijven ontwikkelen.

Professionele kunstenorganisaties moeten voldoende ondersteuning krijgen om samern
met projecten als Artenova en H30 een tamentemigratie tegen te gaan.
-

In de nieuwe Bibliotheek van Het Predikheren moeten Mechelaars uitgedaagd worden
om te participeren in de uitbreiding van de collectie. Vooral de nieuwe Mechelaars
moeten de mogelijkheid krijgen om voorstellen te doen inzake literatuur en
informatieve boeken van de eigen cultuur.

-

Mogelijk kan er onderzocht worden of er ook eigen gewas kan geteelt worden om in het
restaurant te kunnen verwerken.
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