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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Wijzigen terminologie vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw 
Monumentenwacht Vlaanderen



Toelichting Nele De Cuyper.

Advies: positief

3 Toelichting vzw ‘de Rand’

Toelichting door de heer Eddy Frans.

Sonia Van Laere vraagt of de heer Eddy Frans meer uitleg kan  geven rond de werking naar expats?
Eddy Frans antwoordt dat vzw ‘de Rand’ expats steeds als een belangrijke doelgroep heeft gezien. 
In het verleden werd deze doelgroep bereikt via conferenties en bijeenkomsten als Speakers Corner 
waar ook simultaanvertaling werd voorzien in het Engels, Frans en het Duits.
We zorgden hierbij steeds voor een gemengd publiek, zodat er ook steeds contact was tussen expats 
en Vlamingen uit de Vlaamse Rand.
Op een gegeven moment werd deze piste verlaten. De georganiseerde bijeenkomsten waren vrij duur 
(oa door de simultaanvertaling), we bleven steeds in hetzelfde vijvertje vissen en het was moeilijk om 
nieuwe mensen te werven. 
Na de oprichting van het Agentschap integratie en inburgering werd ook vastgesteld dat zij het moeilijk 
hadden om deze doelgroep te bereiken.
Een goed jaar geleden hebben de gemeenten Tervuren, Hoeilaart en Zaventem gezamenlijk een 
project ingediend voor het verkrijgen van impulssubsidies met de bedoeling om het lokaal beleid naar 
expats te kunnen optimaliseren en vorm te geven. Dit project loopt al een jaar en valt uiteen in twee 
luiken. Enerzijds wordt er gewerkt aan de oprichting van een digitaal platform en anderzijds zijn er de 
Welcome Teams. Deze teams bevatten mensen uit de doelgroep van expats die zelf reeds het 
integratieproces doorlopen hebben. Het is de bedoeling dat zij zullen optreden als verbindingspersoon 
tussen de lokale context en de doelgroep van expats. 
Op het einde van het project zal er ook een uitwisselingsmoment georganiseerd worden om de 
ontwikkelde expertise te delen met andere lokale besturen. 

Jan Laeremans heeft vragen over de controle van de provincieraad op vzw ‘de Rand’. We hebben er 
weinig zicht op, er zitten ook  geen raadsleden in de algemene vergadering of de raad van bestuur. 
Ook de verslagen van de algemene vergadering en raad van bestuur zijn nergens terug te vinden. En 
hoe zit het met de hoogte van de zitpenningen? 
Tenslotte wil de heer Laeremens meer info over de inkanteling van het gemeentefonds in de zes 
faciliteitengemeenten. 
Eddy Frans antwoordt dat de bestuursleden in de beheersorganen van vzw ‘de Rand’ een 
brutovergoeding ontvangen van 41 euro en een verplaatsingsvergoeding. Dit conform een besluit van 
de Vlaamse regering over vergoedingen in de culturele sector.
Bij de oprichting van vzw ‘de Rand’ werd door beide overheden beslist om geen leden met een politiek 
mandaat op te nemen in de beheersorganen. Dit principe is jarenlang zo toegepast. In het recente 
verleden werden de statuten van vzw ‘de Rand’ gewijzigd en is het sinds een aantal jaren mogelijk dat 
iedere overheid maximum 1 persoon afvaardigt die over een politiek mandaat beschikt. Bij de 
afvaardiging van de provincie in de beheersorganen is niemand aanwezig die een politiek mandaat 
heeft.
Het jaarverslag van vzw de Rand is zeer uitgebreid en is te raadplegen op de website, net als het 
jaaractieplan. Het is niet de gewoonte om verslagen van de algemene vergadering en de raad van 
bestuur vrij te geven.
Wat de inkanteling van het gemeentefonds betreft heeft de Vlaamse regering ervoor geopteerd, net 
als in alle andere gemeenten in Vlaanderen, om maximaal vertrouwen te geven aan de lokale 
besturen. De voordien aparte sectorale fondsen zoals cultuur, jeugd, sport, integratie en 
kinderarmoede worden volledig ingekanteld in het gemeentefonds. De aanvankelijk voorziene 
uitzonderingsregel voor de zes faciliteitengemeenten werd door het Grondwettelijk Hof niet 
weerhouden. 
Om het bedrag te bepalen dat per gemeente moet ingekanteld worden in het gemeentefonds werd  
2014 als referentiejaar genomen. Het probleem is evenwel dat heel wat faciliteitengemeenten in 2014 
in sommige domeinen zoals bijvoorbeeld jeugd of sport geen uitgaven hebben gedaan.
Minister Weyts, bevoegd voor Vlaamse Rand, heeft zich sterk gemaakt om dit nauw op te volgen.



Jan Laeremans wil weten of de faciliteitengemeenten de ingekantelde middelen ook kunnen gebruiken 
om uitgaven te doen voor wat betreft leefmilieu bijvoorbeeld? 
Eddy Frans stelt dat dit inderdaad het geval zou kunnen zijn.  Dit is trouwens een keuze die men voor 
heel Vlaanderen gemaakt heeft.

Jan Laeremans vraagt of hem de lijst kan bezorgd worden van de uitgaven die de zes 
faciliteitengemeenten gedaan hebben in het referentiejaar 2014 inzake de domeinen die hierboven 
werden opgesomd.
Eddy Frans stelt dat hij de cijfers zal bezorgen en dat ze bij het verslag kunnen gevoegd worden. 

Het verslag wordt als volgt aangevuld.
“De tabel met de cijfers voor referentiejaar 2014 is op dit moment opgenomen in het ontwerp van 
programmadecreet dat na goedkeuring door de Vlaamse regering zal besproken worden in het 
Vlaams parlement. Van zodra de teksten op de website  van het Vlaams parlement raadpleegbaar zijn 
zullen ze per e-mail  aan de raadsleden bezorgd worden.“

Jan Laeremans geeft tenslotte nog mee dat hij toch graag toegang zou hebben tot de verslagen van 
de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw de Rand.

Anne Sobrie vraagt of er niets anders rest als lokale mandataris in een faciliteitengemeente dan 
lijdzaam toekijken naar de keuzes van het college van een faciliteitengemeente? 
Eddy Frans stelt dat het afwachten is wat de opties zullen zijn van de faciliteitengemeenten.

Katleen Bury stelt dat het misschien goed zou zijn om vanuit de provincie een signaal te geven aan 
minister Ben Weyts.
Eddy Frans antwoordt dat hij een overleg heeft met de minister in de namiddag en dat hij de 
bezorgdheid zal overbrengen.

Joris Van den Cruijce stelt vast dat er in Overijse, in de deelgemeente Jezus-Eik, ook een 
gemeenschapscentrum van vzw de Rand operationeel is. Is er voldoende openheid aanwezig bij de 
vzw ‘de Rand’ om ook in een andere gemeente in de Vlaamse Rand een gemeenschapscentrum op te 
richten ? 
Eddy Frans stelt dat gemeenschapscentrum De Bosuil historisch gegroeid is. Er is alleszins sprake 
van een goede band met de gemeente Overijse. We streven er wel niet naar om in andere gemeenten 
ook een gemeenschapscentrum op te richten, hetgeen ook niet een beleidsoptie is van de Vlaamse 
regering.  We werken wel heel goed samen met de culturele centra in de andere gemeenten.

Joris Van Den Cruijce stelt dat bij  Vlabra’ccent de focus niet op taal ligt. De gemeenschapscentra zijn 
bezig met taalpromotie maar de andere culturele centra niet. Ik heb niet de indruk dat de expertise van 
vzw ‘de Rand ‘ doorstroomt naar de andere culturele centra.
Eddy Frans is het hier niet helemaal mee eens omdat er binnen Vlabra’ccent ook afspraken gemaakt 
worden tussen de cultuurcentra en de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ binnen verschillende 
projectwerkingen. De focus ligt hier evenwel niet op taalstimulering maar wel op 
gemeenschapsvorming. 

Nicole Geerseau-Desmet  wil alvast de andere raadsleden geruststellen. We zijn ons ervan bewust 
dat hoe meer talen de mensen spreken hoe beter. In Wezembeek-Oppem hebben wij alvast een 
fulltime leerkracht Nederlands in dienst die actief is in het Franstalig basisonderwijs. Mevrouw 
Geerseau-Desmet vraagt of vzw ‘de Rand’ deze kost op zich kan nemen.

4 Toelichting Sportimonium

Toelichting door de heer Didier Rotsaert.

Sonia Vanlaere wil weten hoe het zit met het taalbeleid en de naleving van de taalwetgeving binnen 
het Sportimonium. Ik heb de indruk dat sinds de schenking van Victor Boin het Sportimonium zich 
meer tweetalig presenteert.



Didier Rotsaert stelt dat er via het Open Museum Network veel buitenlanders worden aangetrokken. 
Deze bezoekers weten heel goed dat het museum zich op Vlaams grondgebied bevindt. Het 
evenwicht is helemaal niet zoek. Vorig jaar waren 3 procent van onze bezoekers Franstaligen.
Sporters rond het interbellum  waren vooral bourgeoisie. We krijgen veel documenten en voorwerpen 
van die families die wij in de collectie opnemen, daar zijn heel originele stukken bij. Die mensen 
worden ook uitgenodigd als wij tentoonstellingen doen. 
In de traditionele tuin zijn de opschriften viertalig. 
Onder de mecenassen hebben wij Franstaligen en Brusselaars die ons geld schenken. Niet iedereen 
spreekt Nederlands, maar ze doen wel hun best. 

5 Toelichting Museum Parkabdij, centrum voor religieuze kunst en cultuur

Toelichting door de heer Nick Van Uffelen.

6 Toelichting Openbaar kunstbezit Vlaanderen

Toelichting door de heer Peter Wouters.

7 Rondvraag

Joris Van den Cruijce vindt het jammer dat er door tijdsgebrek niet uitvoerig kon vergaderd worden 
over de werking van vzw ‘de Rand’ en de zes faciliteitengemeenten. Hij heeft de indruk dat er nog 
werk aan de winkel is en stelt dat de input vanuit de provincieraad belangrijk is.

Anne Sobrie antwoordt dat we deze opmerking zullen meenemen en met de heer Eddy Frans zullen 
bekijken hoe we hieraan tegemoet kunnen komen.

Datum volgende vergadering 21 november 2017 om 11.30 u
Einduur van de vergadering 12:40 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Anne Sobrie


