Herentals, 14 oktober 2015
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Advies met betrekking tot de aanpassing van het subsidiereglement
voor Herentalse theatergezelschappen

Geacht college,
Geachte cultuurfunctionarissen,

Aan de cultuurraad werd gevraagd om een advies te geven met betrekking tot de aanpassing van het subsidiereglement voor Herentalse theatergezelschappen, en dit omdat
Theaterspektakel, de vereniging voor wie dit reglement werd geschreven, geconfronteerd
wordt met het wegvallen van provinciale subsidies.
Concreet wordt voorgesteld om de voorwaarden om aan dit reglement te voldoen te versoepelen door in artikel 1 de vereiste om jaarlijks vijf theaterstukken met minstens 5 opvoeringen te brengen tot 4 theaterstukken met minstens 5 opvoeringen.
De cultuurraad heeft deze vraag op de vergadering van het bestendig bureau van 13
oktober 2015 behandeld en adviseert de voorgestelde wijziging unaniem positief.
Wel wenst de cultuurraad hierbij op te merken dat Herentals meer dan één culturele vereniging telt en dat andere verenigingen óók worden geconfronteerd met het wegvallen
van subsidies en met stijgende kosten, onder andere bij het huren van de infrastructuur
van het cultuurcentrum. Jammer genoeg kunnen deze verenigingen hierbij niet terugvallen op de bijzondere aandacht en steun van het stadsbestuur, maar moeten ze al

meer dan 20 jaar lang vaststellen dat met name de werkingssubsidies vanuit de stad jaar
na jaar worden afgebouwd door ze niet aan te passen aan de stijgende levensduurte. Dit
is een punt dat de cultuurraad reeds tot in den treure toe heeft aangekaart - en zal blijven
aankaarten. Aangezien het als onze taak is om voor álle verenigingen op te komen, beschouwen we het dan ook als niet minder dan onze plicht om dit pijnpunt in de context
van dit advies nogmaals onder uw aandacht te brengen.

Hoogachtend,
Namens de stedelijke culturele raad,
De voorzitter van het bestendig bureau

Bart Wynants

