Vlaamse Regering
Ministerieel besluit van 13 februari 2007 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur
van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een
bibliotheek en
een beleidsplan van een cultuurcentrum
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL,
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, gewijzigd bij de decreten
van 5 juli 2002, 20 december 2002, 21 maart 2003, 24 december 2004, 23
december 2005 en 30 juni 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter
uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse regering van 28 mei 2004, 11 juni 2004 en 15 september 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van
de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van
een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum;
Gelet op het advies van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding,
gegeven op 22 januari 2007,
BESLUIT:
Enig artikel. De bijlagen 1, 2 en 3 bij het ministerieel besluit van 29 mei
2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk
cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan
van een cultuurcentrum worden met ingang van 1 januari 2007 vervangen door
de bijlagen 1, 2 en 3, gevoegd bij dit besluit.
Brussel, 13 februari 2007
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

1
BIJLAGE I: STRUCTUUR GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN
1. Sterktezwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie
Voor een eerste beleidsplan bestaat dit onderdeel uit een beknopte
beschrijving van de culturele en de maatschappelijke situatie in de
gemeente en de daaruit voortvloeiende bevindingen, resultaten en conclusies
van de grondige analyse van deze situatieschets.
Een volgend beleidsplan werkt verder op de analyse van de al dan niet
verfijnde situatieschets uit het vorige beleidsplan. Belangrijke
bevindingen, resultaten en conclusies verkregen uit die analyse, moeten in
dit hoofdstuk worden beschreven. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed
aan de evaluatie van de uitvoering van vorige beleidsplannen.
2. Algemene doelstellingen
Algemene of strategische doelstellingen zijn beleidskeuzes en
beleidsprioriteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de
sterktezwakteanalyse. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de
bibliotheek en in voorkomend geval ook het cultuurcentrum. Deze
strategische doelstellingen vormen het kader waaraan de verschillende
culturele actoren vanuit hun eigen specificiteit meewerken.

3. Ondersteuning van het culturele werk door de gemeente
Dit onderdeel beschrijft hoe de gemeente het cultuurbeleid ondersteunt (bv.
de raming van de financiële en andere middelen), met bijzondere aandacht
voor de bibliotheek en in voorkomend geval ook het cultuurcentrum.
4. Beschrijving van het participatieproces
In dit onderdeel moet duidelijk worden dat de opmaak, de uitvoering en de
evaluatie van het cultuurbeleidsplan zijn gebaseerd op een ruim
participatieproces. Ook de manier waarop het beleidsplan wordt
gecommuniceerd aan de bevolking wordt hier beschreven.
5. Centrumgemeenten in de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden
De bibliotheken en de cultuurcentra in deze gemeenten tonen aan hoe
interculturaliteit vorm krijgt in hun beleidsvoering, welke acties daartoe
worden opgezet en hoe deze acties gefaseerd zullen worden.

./.

2
6. Bijlagen
-

-

de gemeenteraadsbeslissing (of beslissing van de raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie of beslissing van de raad van bestuur van de
intergemeentelijke samenwerking) houdende de goedkeuring van het
cultuurbeleidsplan
het advies van de cultuurraad over het cultuurbeleidsplan
de samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum
(voor gemeenten zonder gesubsidieerd cultuurcentrum)
het advies van het beheersorgaan van de bibliotheek over het
cultuurbeleidsplan
de samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek
het advies van het beheersorgaan van het cultuurcentrum over het
cultuurbeleidsplan
de samenstelling van het beheersorgaan van het cultuurcentrum
de samenstelling van de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerking

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 februari
2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende
vastlegging van structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een
beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum.
Brussel, 13 februari 2007
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

1
BIJLAGE II: STRUCTUUR BELEIDSPLAN BIBLIOTHEEK
1. Sterktezwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie
gericht op de werking van de bibliotheek
Belangrijke bevindingen, resultaten en conclusies voor de werking van de
bibliotheek, verkregen uit een grondige analyse van de plaatselijke
culturele en maatschappelijke situatie moeten in dit hoofdstuk worden
toegelicht. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de evaluatie van
de uitvoering van het vorige bibliotheekbeleidsplan.
2. Algemene doelstellingen van de bibliotheek
Algemene of strategische doelstellingen zijn beleidskeuzes en
beleidsprioriteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de
sterktezwakteanalyse.
3. Ondersteuning van de bibliotheek door de gemeente
Dit onderdeel beschrijft hoe de gemeente de bibliotheek ondersteunt (bv.
de raming van de financiële en andere middelen).
4. Beschrijving van het participatieproces
In dit onderdeel moet duidelijk worden dat de opmaak, de uitvoering en de
evaluatie van het bibliotheekbeleidsplan zijn gebaseerd op een ruim
participatieproces. Ook de manier waarop het beleidsplan wordt
gecommuniceerd aan de bevolking wordt hier beschreven.
5. Centrumgemeenten in de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden
De bibliotheken in deze gemeenten tonen aan hoe interculturaliteit vorm
krijgt in hun beleidsvoering, welke acties daartoe worden opgezet en hoe
deze acties gefaseerd zullen worden.

./.

2
6. Bijlagen
-

de gemeenteraadsbeslissing (of beslissing van de raad van bestuur van
de intergemeentelijke samenwerking) houdende de goedkeuring van het
bibliotheekbeleidsplan
het advies van het beheersorgaan van de bibliotheek over het
bibliotheekbeleidsplan
de samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek
de samenstelling van de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerking

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 februari
2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende
vastlegging van structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een
beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum.
Brussel, 13 februari 2007
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

1
BIJLAGE III: STRUCTUUR BELEIDSPLAN CULTUURCENTRUM
1. Sterktezwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie
gericht op de werking van het cultuurcentrum
Voor een eerste beleidsplan bestaat dit onderdeel uit een beknopte
beschrijving van de culturele en de maatschappelijke situatie in de
gemeente en de daaruit voortvloeiende bevindingen, resultaten en conclusies
van de grondige analyse van deze situatieschets.
Een volgend beleidsplan werkt verder op de analyse van de al dan niet
verfijnde situatieschets uit het vorige beleidsplan. Belangrijke
bevindingen, resultaten en conclusies verkregen uit die analyse, moeten in
dit hoofdstuk worden beschreven. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed
aan de evaluatie van de uitvoering van het vorige beleidsplan van het
cultuurcentrum.
2. Algemene doelstellingen voor het cultuurcentrum
Algemene of strategische doelstellingen zijn beleidskeuzes en
beleidsprioriteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de
sterktezwakteanalyse.
3. Ondersteuning van het cultuurcentrum door de gemeente
Dit onderdeel beschrijft hoe de gemeente het cultuurcentrum ondersteunt
(bv. de raming van de financiële en andere middelen).
4. Beschrijving van het participatieproces
In dit onderdeel moet duidelijk worden dat de opmaak, de uitvoering en de
evaluatie van het beleidsplan voor het cultuurcentrum zijn gebaseerd op een
ruim participatieproces. Ook de manier waarop het beleidsplan wordt
gecommuniceerd aan de bevolking wordt hier beschreven.
5. Centrumgemeenten in de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden
De cultuurcentra in deze gemeenten tonen aan hoe interculturaliteit vorm
krijgt in hun beleidsvoering, welke acties daartoe worden opgezet en hoe
deze acties gefaseerd zullen worden.

./.

2
6. Bijlagen
-

de gemeenteraadsbeslissing (of de beslissing van de raad van bestuur
van de intergemeentelijke samenwerking)houdende de goedkeuring van
het beleidsplan voor het cultuurcentrum
het advies van het beheersorgaan van het cultuurcentrum over het
beleidsplan
de samenstelling van het beheersorgaan van het cultuurcentrum
de samenstelling van de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerking

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 februari
2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende
vastlegging van structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een
beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum.
Brussel, 13 februari 2007
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

