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Advies bij het ontwerp van besluit tot wijziging
van het besluit lokaal cultuurbeleid
Op 18 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid principieel goed.
De SARC ontving op 28 november 2016 een vraag tot advies van Vlaams minister voor Cultuur Sven
Gatz. De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk besprak de adviesvraag op zijn plenaire vergadering van
25 november 2016 en finaliseerde het advies via schriftelijke procedure.

Situering
De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 juli 2016 in de ondersteuning van één organisatie die als doel
heeft gemeenten te ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon
op openbare bibliotheken, cultuur‐ en gemeenschapscentra en aandacht voor sectoroverschrijdende
verbindingen. In de praktijk wordt deze opdracht opgenomen door de vzw Cultuurconnect die de
rechtsopvolger is van Bibnet vzw en LOCUS vzw. Om de subsidiëring van de nieuwe organisatie
Cultuurconnect uit te voeren moet het besluit tot uitvoering van het decreet Lokaal Cultuurbeleid
worden aangepast. De aanpassingen zijn eerder van technische aard. Daarnaast worden ook een
aantal overgangsbepalingen vermeld.

Advies
Het Programmadecreet begrotingsaanpassing 2016 regelde de aanpassing van het decreet Lokaal
Cultuurbeleid naar aanleiding van de fusie van LOCUS vzw en Bibnet vzw tot Cultuurconnect vzw.
Cultuurconnect is een nieuwe organisatie met bijzondere aandacht voor de digitale uitdagingen van
het lokaal cultuurbeleid.
In zijn advies1 bij het Programmadecreet begrotingsaanpassing 2016 wees de Sectorraad Sociaal‐
Cultureel Werk reeds op het verloren gaan van essentiële ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid
door de exclusieve focus op digitale uitdagingen. De sectorraad herhaalt deze bezorgdheid. Een deel

1

SARC Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk, Advies over het voorontwerp van programmadecreet begrotingsaanpassing
2016, 28 april 2016. [http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20160428‐Advies‐Programmadecreet‐
BA‐2016.pdf]
Advies over het ontwerp van besluit lokaal cultuurbeleid (Cultuurconnect)
16 december 2016

1

van de Vlaamse ondersteuning aan de actoren in het lokaal cultuurbeleid (vb. juridisch advies, extra
aandacht voor participatie van alle bevolkingsgroepen) verdwijnt.
In het kader van de aangekondigde bovenbouwoefening vraagt de sectorraad om binnen het geheel
van de Vlaamse steunpunten te zorgen voor ondersteuning die tegemoet komt aan de noden van de
actoren in het lokaal cultuurbeleid.
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