Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES (goedgekeurd in de vergadering van 16.11.05) betreffende het
voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende
het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Vooraf
De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding keurt in de vergadering van woensdag
16 november 2005 volgend advies goed.
Enkel de artikels waarbij opmerkingen en/of commentaar werden geformuleerd worden
opgenomen.
Artikel 4
De Raad staat positief ten opzichte van het belang dat gehecht wordt aan een zo ruim
mogelijk en kwalitatief goed uitgebouwd participatieproces.
De Raad vindt het aangewezen om binnen het geïntegreerd cultuurbeleidsplan naast de
mogelijk aparte luiken voor bibliotheek en cultuurcentrum eveneens een apart luik
gemeenschapscentrum mogelijk te maken.
De Raad stelt volgende tekstaanpassing en volgende beperking van de tekst in alle paragrafen
voor. De aldus geschrapte passages worden volgens de Raad best opgenomen in de Memorie
van Toelichting.
§1 De eerste zin “ Een cultuurbeleidsplan bepaalt algemene doelstellingen voor een volgende
beleidsperiode en maakt daarbij keuzes en stelt prioriteiten” aan te vullen met volgende
tweede zin: “In het geïntegreerd cultuurbeleidsplan kunnen aparte luiken worden
opgenomen voor bibliotheek, cultuur- en gemeenschapscentrum.”
De oorspronkelijke tweede zin “De doelstellingen zijn het resultaat van een grondige
analyse, gebaseerd op een situatieschets waarbij zowel de maatschappelijke context van de
gemeente als het culturele veld en het cultuurbeleid in kaart worden gebracht.”, wordt in
zijn geheel doorverwezen naar de Memorie van Toelichting
§2 Deze paragraaf “De situatieschets en de daarop uitgevoerde analyse is een belangrijk
onderdeel van een eerste cultuurbeleidsplan. Een volgend cultuurbeleidsplan werkt verder op
de, al dan niet verfijnde, situatieschets en analyse uit het eerste plan. De evaluatie van de
uitvoering van het vorige cultuurbeleidsplan vormt een wezenlijk onderdeel van de nieuwe
analyse.“, wordt in zijn geheel doorverwezen naar de Memorie van Toelichting.
§3 De Raad stelt voor de tweede zin aan te passen en te beperken als volgt: “ De
gemeentelijke cultuurraad brengt officieel advies uit bij de opmaak van het
cultuurbeleidsplan.”

Deze zin wordt gevolgd door een nieuw ingevoegde zin die luidt als volgt:” De
beheersorganen van bibliotheek, cultuurcentrum en gemeenschapscentrum kunnen over het

geïntegreerd cultuurbeleidsplan een advies uitbrengen bij de gemeenteraad.”
De laatste zin”De beschrijving van dit proces en van de acties die in het kader van de
communicatieve planning worden genomen vormen een belangrijk onderdeel van het
cultuurbeleidsplan.”, wordt doorverwezen naar de Memorie van Toelichting.
Artikel 5
De Raad vraagt de eerste zin van artikel 20 van het decreet als volgt aan te vullen: “De
Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaandelijk advies van de Raad voor Volksontwikkeling
en Cultuurspreiding, de nadere voorwaarden waaraan een cultuurbeleidsplan moet
voldoen.”
De Raad stelt voor in het toegevoegde tweede lid het woord verantwoord als volgt te
vervangen:” Hierbij zorgt zij ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen beperkt
worden in functie van hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij
tevens beantwoorden aan het evenredigheidscriterium.”
Artikel 6
Zoals bepaald in art. 22 §1, 6° vindt de Raad het zinvol dat jaarlijks financiële (i.f.v.
begroting) en een aantal andere relevante gegevens worden opgevraagd.
Artikel 7
De Raad vindt een afstemming van indiendatum voor documenten op de datum zoals
gehanteerd bij bibliotheek en cultuurcentrum een goede zaak en noodzakelijk gezien het
streven naar integratie binnen het lokaal cultuurbeleid.
Artikel 13
Naar analogie van de opmerking zoals geformuleerd in artikel 5, stelt de Raad volgende
analoge tekstaanpassing voor in artikel 13 waar 2° §2 tweede lid als volgt wordt aangepast:
” Hierbij zorgt zij ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen beperkt worden in
functie van hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij tevens
beantwoorden aan het evenredigheidscriterium.”
Artikel 14
De Raad vraagt dat artikel 37 als volgt wordt aangepast:
” De Vlaamse Regering kan standaarden bepalen die omschrijven hoe een cultuurcentrum
moet evolueren om een kwaliteitsvolle werking te garanderen.”
De overige bepalingen in dit artikel worden geschrapt
Artikel 15
Naar analogie van de opmerking zoals geformuleerd in artikel 5 en artikel 13, stelt de Raad
volgende analoge tekstaanpassing voor in artikel 15 waar 2° §2 tweede lid als volgt wordt
aangepast:
” Hierbij zorgt zij ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen beperkt worden in
functie van hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij tevens
beantwoorden aan het evenredigheidscriterium.”
Artikel 16
De Raad vraagt dat artikel 45 als volgt wordt aangepast:
” Ter ondersteuning van de werking van de openbare bibliotheken zal de Vlaamse Regering

standaarden bepalen die omschrijven hoe de werking van een openbare bibliotheek moet
evolueren om een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruiker te kunnen garanderen.”
De overige bepalingen in dit artikel worden geschrapt.
Artikel 22
De Raad stelt voor dit artikel te behouden voor de tweede fase van de besprekingen waarin de
inhoudelijke aspecten van het decreet aan bod zullen komen.
Uitvoeringsbesluit
De Raad wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om de aandacht te vestigen op
volgende aandachtspunten die aan bod moeten komen bij de opmaak van de
uitvoeringsbesluiten:
Visitatie/tussentijdse evaluatie
Ook wanneer de gemeente zelf opteert voor een tussentijdse evaluatie en bijsturing, pleit de
Raad voor het behoud en een verdieping van de visitatie door de overheid.
Beroepsprocedure
De Raad dringt aan op het voorzien van een beroepsprocedure bij een negatieve evaluering
van de uitvoering van het beleidsplan
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