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1. Goedkeuring verslag vergadering 16.03.05
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Verslaggeving interviews
2.1. VVC
De voorzitter van de Commissie Culturele Centra geeft bondig het verloop
van het interview weer. Tijdens dit gesprek zijn volgende aandachtspunten
aan bod gekomen:
- Binnen de sector van de cultuurcentra zijn er geen fundamentele
bezwaren tegen het decreet.
- Het verschil in het bedrag van de basissubsidie tussen de categorieën A, B
en C is (te) groot.
- Er is een consensus over afschaffing van de drempel bij variabele · subsi
die. De verdeling van de resterende 25% (na 25% voor categorie A, 25%
voor categorie B en 25% voor categorie C) accentueert de verschillen · in
grootte van subsidiebedrag andermaal.
- de indeling van cultuurcentra is slechts drie categorieën is een zeer grove
· indeling: de realiteit is genuanceerder.
- Kritiek op RSV Æ noodzaak van bijsturing aan de hand van andere criteria
- Projectsubsidie voor gemeenschapscentra
Æ wat na 2007?
Æ ook mogelijk voor nieuwe gemeenschapscentra
- Doortrekken van de variabele subsidie naar gemeenschapscentra?
- Gebrek aan personeel: leiding gemeenschapscentrum door cultuurbe
leidscoördinator / extra halftijdse functie?
- Aspect verzelfstandiging ~ vzw-structuur
~ extern verzelfstandigd agentschap
- Intergemeentelijke samenwerking: toepasbaar op cultuurcentra?
2.2. VVSG
Vooraf Æ over aantal topics nog geen standpunt beschikbaar
Æ lokaal cultuurbeleid is geen topprioriteit· Æ eventuele vervroeging
evaluatie ifv gemeenteraadsverkiezingen
- Beklemtoning autonomie van de gemeenten.
- Dynamiek op het veld is niet overal even sterk aanwezig
Æ sterk afhankelijk van de schaalgrootte
- Voortschrijdende trend naar decentralisering: enveloppe voor bibliotheek,
voor cultuurcentrum, ….
- Loskoppeling taak/functie van de cultuurbeleidscoördinator
- Behoud van het budget voor cultuur maar via andere
subsidiemechanismen.
- Intergemeentelijke samenwerking
Æ loskoppeling van de inschaling van cultuurcentra,
Æ nog geen consensus
- Vergelijking decreet op het lokaal cultuurbeleid versus het nieuwe
gemeentedecreet Æ nog geen informatie beschikbaar.
- Invulling personeelskader Æ autonomie van de gemeente
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Conclusie na de interviews
- Er is een grote nood aan een aantal algemene gegevens
- Er is nood aan vergelijkbaar cijfermateriaal
- Evaluatie van het decreet lokaal cultuurbeleid komt te vroeg.
3. Eerste bespreking sneuveltekst
Procedure
De sneuveltekst zoals gemaakt door de voorzitter wordt als leidraad bij de
discussie gehanteerd.
Inleidend gaat het gesprek eerder in de richting van een brainstorming over
een aantal algemenere thema’s en problematieken.
In het luik Discussie worden de kerngedachten opgelijst.
Als bijlage bij dit verslag gaat een eerste worp van uitwerking van een aantal elementen die zouden kunnen thuishoren in de inleiding
Discussie
- relativiteit van gedane uitspraken Æ niet onderbouwd door enig
wetenschappelijk onderzoek.
- decreet is nog jong Æ weinig of geen concreet cijfermateriaal
- geen wijziging van het decreet Æ wel bijsturing
- uitgangspunt voor advies vanuit commissie culturele centra vormen de
cultuur- en gemeenschapscentra
Æ in tweede orde worden zijdelingse raakdomeinen (situatie
cultuurbeleidscoördinator, ….
- het advies wordt niet onderbouwd door een bevraging van de sector
Æ moeilijk praktisch te organiseren
Æ gedeeltelijke bevraging: zie materiaal bij VVC
- Problematiek decentralisering Æ wordt opnieuw opgenomen bij de
bespreking van de tekst.
* principe van decentralisering kan positieve effecten hebben,
maar houdt ook gevaren in.
* te ver doorgedreven decentralisering (enveloppenfinanciering)
impliceert dat er enkel sprake zal zijn van een lokaal niveau,
maar geen Vlaams cultuurbeleid.
- voorzien in de nodige financiële middelen voor de uitvoering van het
decreet.
Afspraken
De leden van de commissie culturele centra nemen de nota door, zodat
in de volgende vergadering algemene en tekstuele bedenkingen in
functie van een toekomstig advies kunnen worden geformuleerd.
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4. Varia en rondvraag
* Aanvangsuur vergadering
De volgende vergadering van de commissie culturele centra (donderdag 12
mei 2005) zal een half uur eerder aanvangen (13u30 i.p.v. 14 uur)
Volgende vergadering: donderdag 12 mei 2005 om 13u30 in zaal 6 van het
Markiesgebouw te Brussel.

Christine Bussche
secretaris

Anjes Goris
voorzitter
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