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1.

Goedkeuring van het verslag van 21.06.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Advies ontwerp van wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende
het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Werkwijze
De voorzitter geeft twee mogelijke werkwijzen voor de bespreking van voorliggend ontwerp van besluit:
a) artikelsgewijze bespreking van de tekst
b) bespreking van de bepalingen in de tekst gegroepeerd rond volgende drie
invalshoeken:
Æ actualisering van de tekst
Æ bepalingen i.v.m. streekgericht bibliotheekbeleid
Æ bepalingen i.v.m. cultuurcentra
Er wordt unaniem geopteerd voor de tweede optie: bespreking vanuit de drie
invalshoeken.
Bespreking
Actualisering van de tekst
Geert Roelandts kadert het tot stand komen van voorliggend ontwerp van besluit waarin een aantal bepalingen werden geschreven of herschreven in functie van planlastvermindering en/of aansluiting met de bepalingen van het
nieuwe gemeentedecreet:
- indienen van het werkingsverslag
- keuze van beheersformule moet enkel nog conform de cultuurpactwetgeving
- wegvallen van convenant met de Provincie
- herformulering van de evaluatieprocedure
Æ inbouwen van een evaluatiemoment
Æ beleidsplan wordt niet meer goedgekeurd
Æ verzameling van good practices
Conclusie
1. Beheersorgaan Æ loslating formule
Æ conformiteit met cultuurpactwetgeving blijft
Æ vraag om duidelijker omschrijving in de MvT
Æ suggestie om juridisch mogelijke onverenigbaarheden
tussen cultuurpactwetgeving en gemeentedecreet m.b.t. de
beheersformule te onderzoeken
2. Bepalingen m.b.t. administratieve vereenvoudiging: akkoord
3. Verlenging overgangsperiode met een jaar (art. 25- cc) is positief
Streekgericht bibliotheekbeleid
- De opdrachten van het SBB worden geherformuleerd door de Provincies en
oor de Vlaamse Overheid/VCOB
- Ontwikkeling van provinciale bibliotheeksystemen
- Structurele samenwerking leidt tot schaalvergroting
- Helft van personeel op A/B-niveau maakt dat er hoger gekwalificeerd
personeel t.b.s. van de bibliotheek staat
- Een aantal back-office taken moeten centraal worden aangeboden zodat mer
tijd vrijkomt om met informatieve taak van de bib bezig te zijn
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- 0.15 euro/inwoner wordt vanaf 2007 ter beschikking gesteld van die
gemeenten die instappen in een PBS Æ moet worden besteed aan
bovenlokale ondersteuning (digitale bibliotheek, open vlaacc, ….)
- Niettegenstaande het feit dat de convenant met de Provincie wegvalt blijft de
aparte regeling met de VGC behouden (één convenant voor de diverse
domeinen).
- Lectuurvoorziening voor ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen
gebeurt in samenwerking met de organisatie Rodekruisziekenhuisbibliotheken. Æ vraag: Is het niet logisch is dat ook wordt samengewerkt met
de twee bibliotheken voor blinden en slechtzienden
Æ antwoord De samenwerking ligt op een ander vlak; nl. de
vorming van vrijwilligers
- Voor wat betreft de bijzondere doelgroep van de gevangenen wordt niet
uitgesloten dat de Provincie deze taak op zich neemt Het betreft een
aangelegenheid voor het Vlaamse niveau waarbij een regeling getroffen
wordt in het kader van het nieuwe participatiedecreet.
- De gewijzigde taken van het streekgericht bibliotheekbeleid werden reeds
besproken met de Provincies.
- Wat betreft taakafbakening tussen VCOB en Provincies zijn de eerste
aanzetten reeds geformuleerd alsook een aanzet voor de samenwerking
tussen VCOB en Cultuur Lokaal.
- De problematiek van benchmarking (strategie, opvolging, communicatie met
het werkveld, ….) is belangrijk voor alle sectoren, maar overstijgt dit advies.
Conclusie
1. Duidelijkheid takenpakket Vlaamse niveau versus provinciale niveau
2. Stimuli toetreding tot PBS
3. Stimuli ter bevordering van de schaalvergroting en de maximale uitbouw
van de digitale bibliotheek
Cultuurcentra
- verhoging van de enveloppe voor basissubsidiëring
- discussie m.b;t; RSV moet worden meegenomen bij de globale evaluatie
- Per beleidsperiode worden een aantal gegevens in kaart gebracht, met het
cultuurcentrum besproken, aanbevelingen geformuuleerd en opgevolgd. Uit
het evaluatieverslag blijkt behoud of aanpassing van de enveloppe voor de
volgende beleidsperiode.
- belang van de werking van het cultuurcentrum
Æ behoud van de resterende budgetten binnen het decreet lokaal
cultuurbeleid
Æ geen overdracht van middelen naar participatiedecreet
- uitwerking van een simpel en objectiveerbaar systeem om verschillen tussen
cultuurcentra te duiden.en zo een verdeelsleutel te krijgen voor de resterende
financiële middelen.
- verhoging van basissubsidie enkel besteden aan meer personeel lijkt geen
goede zaak Æ meer aandacht voor competenties/kwaliteitseisen
- Beperking van de periode voor uitwerking van een set van betrouwbare
gegevens van 6 jaar naar 3 jaar lijkt niet haalbaar.
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Conclusie
1. verhoging basissubsidie = positief
gelijkschakeling alle centra binnen eenzelfde categorie = probleem
2. aanwending van de resterende middelen om kwaliteitsverschillen te
belonen bij goedwerkende centra.+ ontwikkeling van een sluitend systeem
van verdeling
3. ontwikkelingstraject van een evaluatiesysteem moet in nauw overleg met
de sector gebeuren + nadenken over tijdsduur van volledige beleidsperiode
ifv het hypotheceren van de basisdoelstelling van het decreet..
4. loonsubsidie voor A/B-functies (cfr. bibliotheken) in functie van
verbetering van de professionaliteit.
Afspraak: De secretaris maakt een ontwerpadvies en legt het ter
bespreking voor aan de voorzitter tegen vrijdag 20.10.06
3.

Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter

4.
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