Wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal
cultuurbeleid (2007)
Om uitvoering te geven aan de decreetwijziging, gaf de Vlaamse Regering op 7 december 2007 haar
goedkeuring aan de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal cultuurbeleid. Hieronder
vindt u de voornaamste wijzigingen in verband met het gemeentelijk cultuurbeleid, de openbare
bibliotheken en de cultuurcentra.
Gemeentelijk cultuurbeleid
Een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten die voor de eerste keer aanspraak wil
maken op de subsidie voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan moet geen aanvraagdossier
meer indienen. Voor 1 april van het jaar waarin ze een cultuurbeleidsplan wil indienen, moet ze bij de
administratie aantonen dat ze voldoet aan de voorwaarden betreffende het gemeenschapscentrum,
vermeld in artikel 4, §1 van het besluit.
Als bijlage bij het cultuurbeleidsplan, dat voor 31 december moet worden ingediend, wordt
aangetoond dat de gemeente uiterlijk op 1 januari van het volgende jaar beschikt over:
 een cultuurbeleidscoördinator
 een op basis van het decreet gesubsidieerde bibliotheek
 een subsidiereglement ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen voor
een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 0,8 euro per inwoner, ofwel via een evenwaardige
ondersteuning in natura (uitzondering: gemeenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 een akkoord om gegevens over het gemeentelijk cultuurbeleid ter beschikking te stellen.
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum wordt niet langer beperkt tot bepaalde formules
(voorheen zogenaamde 9b en 9b+). Het moet conform de bepalingen van de cultuurpactwetgeving
zijn samengesteld.
De beschrijving van de aanwending van de aanvullende subsidie ter bevordering van de
gemeenschapsvorming maakt deel uit van het actieplan.
Gemeentelijke openbare bibliotheken
Elke gemeente kan aanspraak maken op een bijkomende forfaitaire subsidie van € 0,15 per inwoner
ter ondersteuning van de participatie aan provinciale bibliotheeksystemen.
Vermits niet alle gemeenten tegelijk kunnen aansluiten op een provinciaal bibliotheeksysteem, wordt
deze subsidie in 2007 en 2008 tevens ter beschikking gesteld aan gemeenten die nog niet zijn
aangesloten op een provinciaal bibliotheeksysteem, dit ter ondersteuning van de aanpassing van het
lokale bibliotheeksysteem voor de overname van gegevens uit het centraal bibliografisch
achtergrondbestand Open Vlacc.
De door de gemeenteraad vastgestelde statutaire personeelsformatie voor de openbare bibliotheek
moet voor minstens de helft voorzien in functies van het A- of B-niveau, uitgedrukt in voltijdse
equivalenten.
De personeelsformatie kan vastbenoemde én contractuele functies bevatten, met uitzondering van het
werklieden- en onderhoudspersoneel. Gesubsidieerde contractuelen worden evenmin inbegrepen.
De termijn waarbinnen deze personeelsformatie moet zijn aangepast, is echter gewijzigd: in plaats van
na afloop van het eerste bibliotheekbeleidsplan is de einddatum vastgelegd op 31 december 2010.
Met betrekking tot het beleidsplanningsproces voor de gemeenten die niet over een gesubsidieerde
cultuurbeleidscoördinator beschikken en geen integraal gemeentelijk cultuurbeleidsplan indienen: voor
31 december van het planningsjaar (voorheen 1 oktober) dient een gemeente het
bibliotheekbeleidsplan bij de administratie in.
Uiterlijk op 31 maart van het hierop volgende jaar deelt de administratie mee of het
bibliotheekbeleidsplan wordt aanvaard op basis van de structuur zoals vastgelegd bij ministerieel
besluit van 13 februari 2007.

Het beheersorgaan van een bibliotheek wordt niet langer beperkt tot bepaalde formules (voorheen de
zogenaamde 9b, 9b+ of 9c). De enige voorwaarde is de conformiteit met de cultuurpactwetgeving.
Een cultuurraad van een Brusselse randgemeente die nog niet beschikt over een door de Vlaamse
overheid gesubsidieerde bibliotheek, kan voor 1 april bij de administratie een projectaanvraag
indienen ter ondersteuning van een Nederlandstalig privaatrechterlijk bibliotheekbedieningspunt. De
subsidie bedraagt maximaal vier euro per inwoner en vervalt zodra de gemeente beschikt over een
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde bibliotheek.
Cultuurcentra
De gemeente moet net zoals voorheen jaarlijks bewijzen minstens het vijfvoudige van de
enveloppensubsidie uit te geven voor het cultuurcentrum (alle uitgaven exclusief investeringskosten
infrastructuur).
De enveloppensubsidie moet jaarlijks volledig worden besteed aan personeelsleden op A of B-niveau
die werken in het cultuurcentrum. Dit in tegenstelling tot de vroegere basissubsidie die enkel mocht
worden besteed aan de loonkosten van de cultuurfunctionarissen.
Een gemeente met een cultuurcentrum in categorie A die aanspraak wenst te maken op een
ondersteuning van bijzondere projecten, moet voor 29 februari 2008 een aanvraag indienen bij de
administratie. De minister voorziet een terugkoppeling over het al dan niet verlenen van bijkomende
middelen voor 15 maart 2008.
Gemeenten met een cultuurcentrum in categorie B of C die een bijkomende toelage wensen,
bezorgen hiervoor een bondige inspanningsverbintenis aan de administratie voor 29 februari 2008. In
deze door de gemeenteraad goedgekeurde inspanningsverbintenis verklaart men aan de volgende
prioriteiten te willen werken in het cultuurcentrum: bijzondere aandacht besteden aan het bereiken van
een nieuw publiek, het verruimen van het aanbod van het cultuurcentrum door het programmeren van
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen en het aanbod van lokale
gezelschappen en verenigingen toegankelijk maken. Voor 15 maart 2008 wordt de gemeente in
kennis gesteld van het bedrag waarmee de enveloppensubsidie wordt verhoogd. De administratie
verwacht jaarlijks een duidelijke nota van de gemeente waarin de besteding van de toegekende
middelen wordt toegelicht.

