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ADVIESRAAD CULTUUR 
21 juni 2018 
VERSLAG 

 
 
 
Aanwezig:  
Leden: Bart Claes, Gregory Delannay, Nora Mahammed (ondervoorzitter), Stéphanie Masuy, 
Dominique Mys, Hugo Vanden Driessche (voorzitter), Anja Van Roy 
AD CJS: Dirk Broekaert, Karina Luytens, Cindy Vandeweyer  
Kabinet Smet: Thomas Allegaert, Yannick Roman 
 
De adviesraad is te gast bij Collegelid Pascal Smet. 
 
Verontschuldigd: 
Leden: Tunde Adefioye, Leen De Spiegelaere, Patrick N’Siala Kiese, Leen Ochelen, Bie Vancraeynest 
 
Afwezig:  
Ish Ait Hamou, Khadija Aznag, Rrita Jashari 
 
 
1. Goedkeuring verslag 23/04/2018 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Terugkoppeling (onder)voorzittersoverleg Cultuur, Jeugd, Sport van 7 mei 2018 
 
De voorzitter koppelt kort terug over het (onder)voorzittersoverleg van 7 mei 2018. Tijdens dit 
overleg werd afgesproken om een gezamenlijke adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport te organiseren 
in januari/februari 2019 over vrijwilligers. Een thema dat breed kan belicht worden. Er werd 
vooral gedacht om op een overzichtelijke en heldere wijze alle mogelijke vergoedingsregelingen 
(binnen CJS-sector) toe te (laten) lichten, met daarbij ook aandacht voor vrijwilligers zonder 
papieren, het Nederlands als verbindend element/oefenkans Nederlands. 
 
3. Dialoog en uitwisseling met Collegelid Pascal Smet 

 
Wat volgt is een dialoog en uitwisseling met het Collegelid Pascal Smet. 

 
3.1. Opvolging uitwisseling 2017 

 
De uitwisseling van vorig jaar dient als basis, een aantal thema’s worden hernomen, nieuwe 
thema’s worden aangesneden. 
Hieronder volgt een beknopte samenvatting: 
 

 Het Nederlands als kans 
Brussel is een stad van meerdere talen. Taal blijkt nog altijd een belangrijke factor in het 
Brusselse beleid. Er is een zoektocht naar meer verbinding via taal. 
De VGC spreekt over het Nederlands als verbindende taal, de vraag is of het Nederlands 
die ambitie kan waarmaken. 
Het blijkt geen evidentie te zijn om echt een verbindende taal te vinden in Brussel. 
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 Urban hip hop centrum in Brussel 
Vorig jaar werd nog gepolst naar de mogelijkheden voor zo’n urban hip hop centrum. 
Ondertussen is het ‘Urban Center Brussel’ een feit. Het Urban Center is nog in volle groei, 
jong en minder jong kunnen er terecht voor ateliers zoals breakdance, hip hop, Funky 
Town, … 

 
 Fuifzaal 

De adviesraad vraagt zich af wat de stand van zaken daaromtrent is. 
Het Collegelid geeft aan dat de onderhandelingen hierover lopend zijn en hier op korte 
termijn meer duidelijkheid over zal zijn. 

 
 Citroënmuseum > KANAL - Centre Pompidou 

Het Citroënmuseum kwam tijdens de vorige uitwisseling aan bod. Ondertussen is KANAL 
open en zijn de mensen aangenaam verrast door het gebouw en de tentoonstelling. Toch 
horen we stemmen over het gebrek aan betrokkenheid van de omgeving en van het 
brede artistieke veld. Deze bezorgdheid blijft leven. 
Het belang van een constructieve samenwerking met de brede Brusselse (culturele) sector 
wordt beaamd en benadrukt. 
Het is interessant als de brede culturele sector zijn ideeën blijft stellen op diverse 
fora/vergaderingen/media en op een positieve manier de voet tussen de deur steekt. 
 

 Stem van de ouderen 
Tijdens de vorige uitwisseling werd het belang aangehaald van de stem van de oudere in 
cultuur en vrije tijd- ontmoeting, en van intergenerationele initiatieven. 
Deze legislatuur zijn er een aantal initiatieven genomen om rond en met ouderen te 
werken op cultureel gebied. 
Op initiatief van de KVS en in samenwerking met de lokale dienstencentra wordt 
intergenerationeel gewerkt rond een Slam Poetry. 
Met de Paspartoe werden een aantal acties opgezet voor ouderen zoals een concert van 
het Brussels Operettetheater, een uitstap naar Theater aan Zee voor een gemengd 
publiek. De Paspartoekaart wordt goed gebruikt door mensen van leeftijd. 

 
 De culturele agenda 

Over het verspreiden van een gezamenlijke culturele agenda is een akkoord bereikt en 
getekend tussen verschillende ministers en instanties. De culturele agenda is nu 
ondergebracht bij visit.brussels.  
Er wordt gesteld dat er moet gewaakt worden over de culturele agenda in relatie tot het 
economische/toeristische denken van visit.brussels. 

 
3.2. Presentatie thema’s en aanbevelingen van dit werkjaar 
 

De ondervoorzitter schetst ten behoeve van het Collegelid de onderwerpen waarover de 
Cultuurraad zich dit werkjaar heeft gebogen en de aanbevelingen die daaruit voortkwamen. 
 
Volgende zaken kwamen aan bod: 

 Actieplan CJS 2018 (terugkoppeling) 
 Reglement Kunst in Opdracht 
 Netwerk Brusselse bibliotheken (19 gemeentelijke + Muntpunt) 

 Voortgangsrapport CJS 2017 
 Diversiteit 
 Planning opmaak nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan CJS 2021-2025 + memorandum 
 Ruimte in de stad, het investeringsbeleid van CJS 
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3.3. De Brusselnorm en cultuur 
 

Er volgt een korte uiteenzetting over de Brusselnorm1, de Gemengde Ambtelijke Commissie 
Brussel (GACB) en de relatie Brussel – Vlaanderen.  
Vlaanderen heeft een grote impact op het culturele veld in Brussel, via een aantal decreten. 
Er is een discussie aan de gang of Vlaanderen genoeg doet voor de financiering van cultuur. 
Recent verscheen een rapport van de GACB waarin o.a. de financiële stromen van Vlaanderen 
naar Brussel geactualiseerd werden en een meer actuele stand van zaken opgelijst werd. 
Het rapport van de GACB is terug te vinden via volgende website: 
http://brussel.vlaanderen.be/UserFiles/GACB_rapport_2017.pdf  
 
 
De voorzitter bedankt het Collegelid voor de open uitwisseling en de luisterbereidheid. 
Het Collegelid  bevestigt het positieve van de uitwisseling en nodig de leden van de adviesraad 
uit voor een informele dialoog eind augustus. 
 
4. Drankje  
 
De adviesraad wordt afgesloten met een drankje.  

 
 
 

                                                 
1 “De Brusselnorm wordt door de Vlaamse Gemeenschap gehanteerd als leidraad voor haar beleid ten aanzien van het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het komt er op neer dat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel 300.000 mensen als 
haar doelgroep beschouwt. Het aantal van 300.000 komt ongeveer overeen met 5% van de Vlaamse bevolking, 
waardoor de Brusselnorm ook wel de 300.000-norm of de 5%-norm wordt genoemd. De Brusselnorm impliceert dan 
ook dat 5% van de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap gereserveerd worden voor Brussel.” [bron: 
http://www.briobrussel.be/assets/matrix_fiches/brio-fiche_de_brusselnorm.pdf] 
 
 
 




