Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES ( goedgekeurd in de vergadering van 24.05.06) betreffende het
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
Artikel 1
De Raad stelt volgende tekstaanpassingen voor:
1° §1 “Vertrekkend vanuit een situatieschets van het cultuurbeleid en het culturele veld,
vergezeld van een sterkte-zwakteanalyse, worden algemene doelstellingen, zoals bepaald in
artikel 19, §1 van het decreet, bepaald en vertaald naar alle culturele werksoorten die
aanwezig zijn in de gemeente, met bijzondere aandacht voor de bibliotheek en indien
aanwezig het cultuurcentrum.”
4° §1 “In een jaarlijks actieplan, goedgekeurd door het college na advies door de
cultuurraad en het beheersorgaan van de bibliotheek en indien aanwezig het cultuurcentrum
worden algemene doelstellingen geconcretiseerd.”
4° §2 wordt opgeheven wordt 5° §2 wordt opgeheven
5° “De woorden “§3” worden vervangen door “§2”” wordt 6° “de woorden “§3” worden
vervangen door “§2””
Artikel 2
2° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“Uiterlijk drie maanden na ontvangst van het cultuurbeleidsplan door de administratie deelt
de administratie aan de gemeente mee of het plan wordt aanvaard op basis van de structuur
van het beleidsplan zoals bepaald door de minister. Indien de administratie vaststelt dat het
dossier onvolledig is, dan krijgt de gemeente tien werkdagen de tijd om het dossier te
vervolledigen. Als het cultuurbeleidsplan niet wordt aanvaard vervalt de subsidie vanaf de
eerste van de maand volgend op de mededeling door de administratie.”
Artikel 3
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen.
Artikel 4
De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ Een gemeente die beschikt over een cultuurbeleidsplan kan hierin een apart luik voorzien
voor haar gesubsidieerde bibliotheek.
Een gemeente die niet beschikt over een gemeentelijk cultuurbeleidsplan zoals bepaald in het
decreet, dient voor haar, op basis van het decreet, gesubsidieerde bibliotheek een door de
gemeenteraad goedgekeurd beleidsplan van de bibliotheek in.”

Artikel 5
1° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ Vóór 31 december deelt de administratie aan de gemeente mee of het
bibliotheekbeleidsplan wordt aanvaard op basis van de structuur van het beleidsplan zoals
bepaald door de minister. Indien de administratie vaststelt dat het dossier onvolledig is, dan
krijgt de gemeente tien werkdagen de tijd om het dossier te vervolledigen.
3° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ Vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het planningsjaar deelt de administratie aan de
gemeente mee of het bibliotheekbeleidsplan wordt aanvaard op basis van de structuur van het
beleidsplan zoals bepaald door de minister. Indien de administratie vaststelt dat het dossier
onvolledig is, dan krijgt de gemeente tien werkdagen de tijd om het dossier te
vervolledigen.”
7° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“Uiterlijk drie maanden na ontvangst van het bibliotheekbeleidsplan deelt de administratie
aan de gemeente mee of het bibliotheekbeleidsplan wordt aanvaard op basis van de structuur
van het beleidsplan zoals bepaald door de minister. Indien de administratie vaststelt dat het
dossier onvolledig is, dan krijgt de gemeente tien werkdagen de tijd om het dossier te
vervolledigen.”
Artikel 6
§1 De Raad stelt volgende tekstaanpassingen voor:
“De bibliothecaris en het beheersorgaan stellen jaarlijks een actieplan op om de algemene
doelstellingen uit het beleidsplan te concretiseren en leggen het ter goedkeuring voor aan
het college.”
Artikel 7 tot en met artikel 19
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen.
Artikel 20
De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ Een gemeente die beschikt over een cultuurbeleidsplan kan hierin een apart luik voorzien
voor haar gesubsidieerd cultuurcentrum.
Een gemeente die niet beschikt over een gemeentelijk cultuurbeleidsplan zoals bepaald in
het decreet, dient voor haar, op basis van het decreet gesubsidieerd cultuurcentrum een door
de gemeenteraad goedgekeurd beleidsplan van het cultuurcentrum in.”
Artikel 21
1° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ Vóór 31 december deelt de administratie aan de gemeente mee of het beleidsplan voor het
cultuurcentrum wordt aanvaard op basis van de structuur van het beleidsplan zoals bepaald
door de minister. Indien de administratie vaststelt dat het dossier onvolledig is, dan krijgt de
gemeente tien werkdagen de tijd om het dossier te vervolledigen.
3° De Raad stelt volgende toevoeging voor:
“ Vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het planningsjaar deelt de administratie aan de
gemeente mee of het beleidsplan van het cultuurcentrum wordt aanvaard op basis van de
structuur van het beleidsplan zoals bepaald door de minister. Indien de administratie
vaststelt dat het dossier onvolledig is, dan krijgt de gemeente tien werkdagen de tijd om het
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dossier te vervolledigen.”
Artikel 22
§1 De Raad stelt volgende tekstaanpassingen voor:
“De leidende cultuurfunctionaris en het beheersorgaan stellen jaarlijks een actieplan op om
de algemene doelstellingen uit het beleidsplan te concretiseren en leggen het ter
goedkeuring voor aan het college”
Artikel 23
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen.
Artikel 23 bis
Aangezien de nummering van de artikels tweemaal het artikel 23 vermeldt, vindt de Raad het
aangewezen dat de nummering consequent wordt aangepast voor het verdere ontwerpbesluit,
met name
artikel 23 bis wordt artikel 24
artikel 24 wordt artikel 25
artikel 25 wordt artikel 26
artikel 26 wordt artikel 27.
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen.in dit nieuwe artikel 24.
Artikel 25
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen zoals geformuleerd in 1° en 2°, maar
wenst in het eerste lid betreffende §1 van artikel 45 van het besluit volgende toevoeging:
“Ten minste één keer tijdens de looptijd van de beleidsplannen zal de administratie de
uitvoering van dse beleidsplannen ter plaatse evalueren.”
Artikel 26
De Raad vindt het ongepast dat een besluit uitwerking heeft met terugwerkende kracht en
wenst hierbij te wijzen op de verwarring die het uitblijven van deze aanpassing met zich
meebracht in tal van sectoren.

i.o. Marleen Platteau, voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
Christine Bussche, secretaris
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