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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 28.01.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Voorbereiding memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Opzet
In deze vergadering wordt uitgebreid van gedachten gewisseld om aandachtspunten die we willen meegeven aan de toekomstige Vlaamse regering op te lijsten.
Discussie
1. Nodige aandacht voor de instandhouding van de cultuurspreidende opdracht van het cultuurcentrum.- gemeenschapscentrum Æ
nadruk op gemeenschapsvorming
- cultuurcentrum Æ eerder klemtoon op cultuurspreiding
- cultuurspreiding is ruimer dan enkel poduimkunsten; het betreft ook
beeldende kunsten
Toch ook in de gemeenschapscentra aandacht houden voor cultuurspreidende activiteiten
Æ worden al te vaak om financiële of personeelsredenen afgebouwd
Æ gemeenschapscentra moeten de kans krijgen op hun niveau aan
cultuurspreiding te gaan doen.
2. Positionering van het cultuurcentrum t.o.v. het gemeenschapscentrum.
- link met het concept van culturele regio’s
- duidelijke afbakening van de culturele regio’s
– in toepassing van het decreet beter uitgaan van de indeling in culturele
regio’s (waarrond reeds onderzoek werd uitgevoerd) dan de indeling
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
3. Definiëring van het begrip gemeenschapsvormen
- gevaar voor overbeklemtoning ten koste van cultuurspreiding bewaken
4. Streven naar een transparante subsidieregeling
- evenwicht tussen structurele subsidie en projectmatige subsidie
- opdeling in twee categorieën van de gemeenschapscentra:
Æ gemeenschapscentra met eigen programmering
Æ gemeenschapscentra zonder programmering
5. Plaats van het cultuurcentrum binnen het lokaal cultuurbeleid
- aandacht voor de integratie van het cultuurcentrum in de samenleving
- het cultuurcentrum heeft als instrument ter realisatie van het
geïntegreerd cultuurbeleid een specifieke relatie met de gemeente:
Æ garantie voor inhoudelijke autonomie van programmering voor
zowel cc als gc
Æ realisatie van inhoudelijke autonomie: welke vorm(en)?
6. Nastreven van juridische autonomie
- streven naar één vorm van verzelfstandiging of meerdere vormen?
- mogelijkheid bieden tot oprichting van een programma-vzw
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7. Relatie cultuurbeleidscoördinator tot het cultuurcentrum c.q. het
gemeenschapscentrum.
- geen “combinatie-cultuurbeleidscoördinator:
Æ combinatie cultuurbeleidscoördinator + leiding gemeenschapscentrum is in de praktijk moeilijk haalbaar
8. Voorzien van voldoende leidinggevend personeel voor zowel cc
als gc
- naast cultuurbeleidscoördinator leiding gemeenschapscentrum minimaal via halftijdse functie ingeschaald op B-niveau
9. Voorzien van het nodige budget voor infrastructuur.
- het voldoen aan opgelegde Europese normen inzake infrastructuur
kan/zal aanleiding geven tot aanzienlijke kosten
10. Optimalisering van de relatie tussen creatie en spreiding
- verhouding en relatie tussen het budget dat de overheid besteedt aan
kunstcreatie enerzijds en de verspreiding van dat kunstproduct anderzijds.
11. Link met andere decreten
- in welke mate kan het cultuurcentrum c.q. het gemeenschapscentrum
beroep doen op subsidiëring op basis van een ander decreet?
- scheiding decreet lokaal cultuurbeleid (spreiding van een product) en
het kunstendecreet (creatie van een product)
12. Relatie Cultuur en Onderwijs
13. Relatie cultuurcentra- regionale volkshogescholen
- aanbod van educatieve vorming
Conclusie en afspraak
Bovenvermelde lijst met aandachtspunten heeft een dubbele finaliteit:
a) het aanreiken van een overzicht van aandachtspunten door de
voorzitter en ondervoorzitter te hanteren als leidraad bij de inbreng
op het DB van 17.03.04
b) kapstokken voor alle leden van de commissie om verder uit te
bouwen in de volgende commissievergadering van 01.04.04.
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3. Varia en rondvraag
* Cultuurstudies
Afspraak
De secretaris informeert bij de Cel voor Cultuurbeleid naar de mogelijkheid een exemplaar van de studie van Jan Colpaert ‘Cultuurspreiding in
Vlaanderen: een studie van het gesubsidieerd podiumgebeuren’ te bezorgen aan alle leden van de Commissie Culturele Centra
.* Huiswerk
Afspraak
Alle commissieleden bereiden tegen de vergadering van 01.04.04
een insteektekst met voor- en nadelen van actieplan volgens kalenderjaar
versus actieplan volgens werkingsseizoenen voor!

Volgende vergadering: donderdag 1 april 2004 om 14 uur in zaal 6

Christine Bussche
secretaris

Anjes Goris
voorzitter
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