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Christine Bussche

Bedoeling van deze gezamenlijke vergadering
In afwachting van een vraag om advies rond inhoudelijke aspecten van de wijziging
op het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid willen de commissie bibliotheken
en de commissie culturele centra alvast een oplijsting maken van die artikels van het
decreet waarbij zij (opmerkingen bij) de voorstellen tot wijziging wensen te geven
In een eerste punt wordt een oplijsting gemaakt van de besproken artikels waarbij
kort vermeld wordt waarover het artikel gaat.
In een tweede luik worden per thema mogelijke vragen opgesomd. Per thema wordt
verwezen naar de desbetreffende artikels.
Voorafgaandelijke afspraken
1. Er wordt gewerkt naar een plenaire bespreking van het ontwerpadvies in de
vergadering van 15.02.06.
2. De voorzitter neemt contact op met het Kabinet (Dirk Verbist) met de vraag
naar te adviseren teksten.
3. De secretaris reserveert een zaal voor de plenaire vergadering van februari
2006.

29/09/2006

Oplijsting te bespreken artikels
- art. 5 + art. 6
Æ steunpunten
- art. 7 + art.8
Æ inschaling
- art. 10
Æ erkenningsvoorwaarden bib: personeel + beheer
- art. 11 + art. 12 + art. 13 Æ SBB
- art. 14 + art. 15
Æ steunpunten
- artikel 16
Æ VGC
- artikel 17
Æ bijzondere doelgroepen
- art. 19 t.e.m. 25
Æ cultuurbeleidsplan
- art. 26 + art. 27
Æ steunpunten
- art. 28
Æ erkenning cc
- art.29 t.e.m. 33
Æ subsidiëring
- art. 38
Æ subsidiëring : geoormerkte enveloppe (o.v.)
- art. 39
Æ SBB
- art. 40 + art.41
Æ VGC
- art. 42
Æ doelgroepen
- art. 47
Æ steunpunten
- art. 48
Æ VGC
- art. 49
Æ doelgroepen
- art. 51 + art. 52
Æ schaalvergroting ; intergemeentelijke samenwerking
- art. 53 + art. 54
Æ subsidiëring
- art. 55 t.e.m. art. 65
Æ advisering
- art. 66 t.e.m. art. 74
Æ overgangsmaatregelen
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Wat moet er veranderd worden?
Steunpunt/ SBB art. 5/art. 6/ art. 11/ art. 12/ art. 13/ art. 14/ art. 15/ art. 25/
art. 26/ art. 39/ art. 47
1. Structuur van het steunpuntenlandschap: één of meerdere steunpunten?
2. Bepaling en invulling van de concrete opdracht
3. Autonomie t.a.v. de aansturende overheid (Kabinet + Administratie)
4. Relatie steunpunt met Provincie en met SBB
5. Onderliggende relatie bibliotheek t.o.v. bibliotheek
Subsidiëring / Cultuurbeleidsplan / Inschaling CC art. 7/ art. 8/ art. 19 –
art. 25/art. 29 – art. 33/
art. 38/ art 53/ art. 54
1. Inschaling herbekijken ifv subsidiëring
2. Beleidssubsidie versus impulssubsidie
3. Projectsubsidie
4. Actieve versus passieve gemeenschapscentra
5. Decentralisering van de subsidiëring versus geoormerkte enveloppe
Cultuurbeleidscoördinator art. 19 – 25
1. Positie en taakomschrijving van de cultuurbeleidscoördinator
2. Hiërarchie – horizontale/verticale inschaling + attest cultuurbeleidscoördinator
3. Kadering functie cultuurbeleidscoördinator binnen het gemeentelijk kader (jeugd,
sport, …)
4. Ontkoppeling taak – functie van de cultuurfunctionaris
Æ behoud van de functie
Æ leiding gemeenschapscentrum
Æ intergemeentelijke samenwerking
Æ …..
5. Beroepsmogelijkheid bij mogelijke sancties
Erkenningsvoorwaarden OB art. 10
1. Minimumstandaarden voor personeel : aantal, niveau, kwalificaties
2. Minimumstandaarden voor financiering
3. Minimumstandaarden voor collectievorming en dienstverlening
VGC art. 16/art. 40/art. 41/ art. 48
1. Brusselwerking + opname standaarden
2. Gebrek aan normering (bibwerking)
3. Werking trefcentra (cultuurcentra)
Bijzondere doelgroepen art. 17/ art. 42/ art. 43
1. Blinden en slechtzienden: digitalisering van het aanbod
herorganisering Æ 1 voorziening
2. In kaart brengen ruimere doelgroep Æ extra impuls tot samenwerking in LCB
Erkenning CC art. 28

3

1. Infrastructuur
2. Personeel (zie ook luik Subsidiëring)
3. Beheer: eenvormigheid t.a.v. nieuw gemeentedecreet / decreet lokaal
cultuurbeleid / cultuurpact (met in marge decreet intergemeentelijke
samenwerking
4. Vraag naar autonomie
Intergemeentelijke samenwerking art. 51 / art. 52
1. Versoepeling toepassing decreet Æ aangrenzend
Æ centrumgemeente
2. Ondersteuning door de overheid
Advisering art. 55 – art. 65
1. Versterking positie cultuurraad
2. Kwaliteitsgarantie cultuurraad
3. Voeding cultuurraad in takenpakket culktuurbeleidscoördinator

Julien Van Borm
voorzitter commissie BIB

Anjes Goris
voorzitter Commissie CC

Christine Bussche
secretaris
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