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Agenda
1. Goedkeuring verslag van 18.10.07;
2. Advies ontwerp van wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende
het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
3. Varia en rondvraag.

1)

Goedkeuring van het v verslag van de vergadering van 18.10.06
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.
Inleiding en toelichting
De voorzitter verwelkomt Geert Roelandts die de tekst van het ontwerp komt
toelichten. In deze toelichting kwamen volgende punten aan bod:
- evaluatie van de effecten op het lokaal cultuurbeleid 5 jaar na de
inwerkingtreding van het decreet (art.75)
- eerste aanzet hiertoe was het voorstel dat door het Kabinet werd voorgelegd
aan de reflectiegroep (juni 2006)
Æ geen fundamenteel draagvlak
Æ voorlopig uitstellen
- bepalingen die een aanpassing vergen
Æ variabele subsidie
Æ streekgericht bibliotheekbeleid (relatie Provincie >< Vlaamse overheid
- onverenigbaarheid beheersvormen met de bepalingen van het gemeentedecreet
- oprichting één Steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid (01.01.09)
- herstructurering van de bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden
(01.01.08)
- Cultuurcentra
Æ enveloppensubsidie wordt opgetrokken
Æ mogelijkheid tot extra middelen:
* A-categorie = min.500.000 euro
~ niet bepaald per centrum
~ in functie van gekozen projecten
~ convenant met de centrumsteden met duidelijke
afspraken
* B- en C-categorie = min. 500.000 euro
~ +/- 10.000 euro per centrum
~ extra op basis van engagement te werken rond
prioriteiten van de Vlaamse overheid:
cultuurparticipatie
doelgroepenbeleid
verruiming aanbod gesubsidieerde gezelschappen
~ inspanningsverbintenis
- Gemeenschapscentra
Æ projectsubsidie: 2007 is laatste jaar (overgangsfase)
Æ behoud van de 62.000 euro
Æ mogelijkheden via het participatiedecreet
- Bibliotheken
Æ opdracht SBB is herschreven
Æ autonomie van de Provincie
Æ PBS is een belangrijk project ter ondersteuning van de bibliotheken
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Æ Provincies
~ werken rond schaalvergroting
~ minimumbesteding van 1,6 euro/inwoner
Æ Bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden: nood aan
herstructurering als gevolg van:
~ digitalisering
~ uitbreiding van de doelgroep
~ moeilijk bereiken van de doelgroep
- gemeentelijk cultuurbeleid
Æ vóór 31 december ingediend cultuurbeleidsplan geeft vanaf 1 januari van
het daarop volgend jaar recht op subsidie voor de uitvoering van het
beleidsplan
Æ vóór 31 maart mededeling door de administratie
Æ bij niet-aanvaarden wordt de subsidie geschorst vanaf de eerste van de
maand volgend op de mededeling van de weigering.
Æ nieuwe gemeenten die in stappen in het decreet
~ moeten blijven voldoen aan een, aantal voorwaarden
~ krijgen 25.000/50.000 euro voor de uitvoering van het beleidsplan
~ subsidie kan besteed worden aan zowel personeel als werking
~ 1-eurosubsidie moet gericht zijn op gemeenschapsvorming
- steunpunt
Æ oprichting nieuw steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid vanaf 01.01.09
Æ Steunpunt wordt opgericht vanuit de twee bestaande steunpunten
Æ is een proces in opstart
- aanpassing van het decreet leidt niet tot een budgettaire meerkost.
Vragen en verduidelijkingen
- diplomavereisten cultuurbeleidscoördinator = minimaal het gemiddeld
niveau van het leidinggevend personeel binnen de gemeente?
- is de convenant voor de A-centra afgesloten op niveau van de stad een
convenant enkel en alleen voor het cultuurcentrum?
Neen, het betreft een globaal convenant.
- het gemeenschapscentrum is een lokale actor ingebed in het cultuurleven van
de gemeente Æ dus een heel divers gegeven
Æ is een partner in participatie
- nieuwe steunpunt voor lokaal cultuurbeleid
Æ is geen overheidsinitiatief
Æ bestaande vzw’s richten nieuwe vzw op
Æ overheid subsidieert het nieuwe Steunpunt
Æ overheid sluit een resultaatgerichte beheersovereenkomst af
op maat van de vzw, waarin bepalingen betreffende
beleidsplan, meerjarenplan, actieplan, …; worden
vastgelegd.
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- wanneer bij het ingediende beleidsplan een bijlage ontbreekt, krijgt men nog
de kans dit na te sturen?
Administratie vraagt ontbrekende stukken binnen aanvaardbare termijn
alsnog toe te voegen
- 1,4 miljoen wordt gelijkmatig verdeeld: 700.000 euro (A-centra) en
700.000 euro (B+C-centra) met handhaving van het minimumbedrag.
Bespreking van het te adviseren ontwerp
Aangezien het advies als bijlage bij dit verslag gaat worden enkel die artikels
opgenomen, waarbij opmerkingen werden geformuleerd.
Art. 17: aanpassing woordvolgorde
Als tussenkomst in de loonkosten van het personeel ingeschaald op het A- of
het B-niveau in een cultuurcentrum kan een gemeente aanspraak maken op
een enveloppensubsidie.
Art. 19
- billijke verdeling van alle financiële middelen
- bedrag van 500.000 euro vermeerderen tot 700.000 euro
- behoud gewaarborgd minimum van 10.000 euro voor B- en C-centra.
Art. 38
- oprichting privaatrechtelijk bibliotheekbedieningspunt is geen oplossing te
gronde om oprichting Nederlandstalige bibliotheek te bespoedigen.
- vanuit SBB Vlaams-Brabant?.
Afspraak
De secretaris past het ontwerpadvies aan op basis van de geformuleerde
opmerkingen.
3)

Varia en rondevraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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