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Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:
Vaste leden: mevrouw Lotte Stoops, voorzitter, mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw Hilde
Sabbe, de heer Mathias Vanden Borre
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1.

Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
(R.v.O., art. 12, 2)

2.

Regeling van de werkzaamheden

-3Mevrouw Hilde Sabbe, oudste lid in jaren, zit de vergadering voor.

1.

Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
(R.v.O., art. 12, 2)

Op de agenda staat de benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van deze commissie.
Groen stelt mevrouw Lotte Stoops voor als voorzitter. N-VA stelt de heer Mathias Vanden
Borre voor als ondervoorzitter. Dit werd overlegd tussen de erkende politieke fracties. De
commissie kan hiermee instemmen.
Voorzitter: mevrouw Lotte Stoops
2.

Regeling van de werkzaamheden

De commissievoorzitter meldt dat er voor het nieuwe parlementaire jaar ruimte is voor
terreinbezoeken en/of themazittingen in het kader van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en
Sport.
Commissielid Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) verwijst naar de actualiteit en stelt zich de
vraag of er vanuit de commissie niets kan worden ondernomen.
Commissielid Carla Dejonghe (Open Vld) zegt dat de RVG hier moeilijk op kan reageren.
De enige manier voor een raadslid om te reageren, is het indienen van een interpellatie.
Er kan misschien een hoorzitting worden georganiseerd, oppert de commissievoorzitter, om
te luisteren welke invloed de beslissing van de Vlaamse Regering heeft op de Brusselse
kunsthuizen en de kunstenaars. Er kunnen ook experts worden uitgenodigd die meer informatie
kunnen verschaffen over wat de gevolgen van deze beslissing zijn, niet alleen voor de
kunstenaars, maar ook voor bv. het sociale leven dat ermee gepaard gaat. Dergelijke beslissing
heeft zeker een impact op het bezoekersaantal van de cafés, restaurants, gelegen in de buurt van
een kunsthuis of tentoonstellingsruimte.
Volgens commissielid Carla Dejonghe (Open Vld) is het nu nog te vroeg om al een zicht te
krijgen op de effecten van de beslissing van de Vlaamse Regering.
Lange termijneffecten zullen volgens commissielid Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) nu al
gekend zijn. Veel kunstenaars werken met projecten op lange termijn. Ze zullen hun planning
door de beslissing anders moeten invullen.
Het effect zal inderdaad snel merkbaar zijn. De commissievoorzitter benadrukt dat bij veel
kunstenaars nu al het water aan de lippen staat.
Daarnaast stelt de voorzitter voor dat er eventueel een bezoek kan worden gebracht aan het
Actirisgebouw aan het Beursplein, dat tijdelijk wordt gebruikt door kunstenaars. Momenteel is
er geen elektriciteit in dit gebouw. Het is interessant om eens te gaan horen wat de noden en
bezorgdheden van deze kunstenaars zijn.
Verder uit de voorzitter de idee om tussen maart en juni 2020 een bezoek te brengen aan
Muntpunt aangezien ze dan de focus leggen op het thema ‘Commons’. ‘Commons’ zijn

-4burgerinitiatieven die op zoek gaan naar lokale en duurzame antwoorden op maatschappelijke
vraagstukken.
Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt een overzicht van de werkzaamheden
van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport tijdens de vorige legislaturen.
Tenslotte worden de commissieleden uitgenodigd om hun voorstellen voor andere onderwerpen
en thema’s over te maken aan de voorzitter en commissiesecretaris. Een overzicht van de in de
vorige legislaturen in Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport behandelde thema’s en
studiebezoeken zal aan de commissieleden worden bezorgd.
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