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ADVIESRAAD CULTUUR 
18 januari 2018 
VERSLAG 

 
 
 
Aanwezig:  
Leden: Gregory Delannay, Leen De Spiegelaere, Nora Mahammed, Dominique Mys, Bie 
Vancraeynest, Hugo Vanden Driessche (voorzitter), Anja Van Roy 
AD CJS: Dirk Broekaert, Cindy Vandeweyer  
 
Verontschuldigd: 
Leden: Tunde Adefioye, Bart Claes, Miek De Kepper, Rrita Jashari, Stéphanie Masuy, Patrick N’Siala 
Kiese, Leen Ochelen 
AD CJS: Karina Luytens 
Kabinet Smet: Thomas Allegaert, Yannick Roman 
 
Afwezig:  
Ish Ait Hamou, Khadija Aznag 
 
Uitgenodigd: 
Patrick Vanhoucke (VGC-AD CJS) 
 
Gastvrouw:  
Eefje Vloeberghs, Bib Joske 
 
 
De voorzitter wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. 
We zijn te gast bij Bib Joske in Sint-Joost-ten-Node. Veel dank aan bibliothecaris Eefje Vloeberghs 
om ons hier te ontvangen. Eefje geeft wat meer uitleg over Bib Joske en nodigt iedereen uit om 
na de vergadering een kijkje te nemen in de bib. 
 
1. Goedkeuring verslag 10/11/2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Ontslag leden – ondervoorzitter 

 

Twee leden, waaronder de ondervoorzitter, lieten weten dat ze zich niet langer kunnen 
engageren voor de Cultuurraad.  De taak van ondervoorzitter komt dus vrij. Nora Mahammed 
heeft interesse om dit op zich te nemen. De overige aanwezige leden stemmen hiermee in. 

 

3. Varia: ENTER festival Brussel 

 

Omdat Bie vroeger moet vertrekken geven we haar eerst het woord. 

Bie geeft een korte presentatie over het ENTER festival Brussel. 
“Het ENTER festival is een nomadisch en multidisciplinair kunstenfestival dat Dēmos vzw twee- 
of driejaarlijks organiseert met een reeks veranderende partners. De focus ligt op 
kunstpraktijken met een sociale en maatschappelijke meerwaarde. Bij het ontstaan en in 
voorgaande edities (Brugge, Gent en Antwerpen) profileerde het ENTER festival zich vooral als 
een ontmoetings- en presentatiemoment van sociaal-artistieke praktijken. In komende edities wil 
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het haar perspectief verbreden en op zoek gaan naar nieuwe modellen van kunst- en 
cultuurparticipatie, geënt op de stad waar ze neerstrijkt. Centraal daarbij staan expliciete 
participatie, co-creatie en het creëren van ruimte voor vormen van culturele expressie en 
beleving die de diversiteit van onze samenleving weerspiegelen, stevig ingebed in een lokale 
context en gedragen door diverse artistieke en niet-artistieke partners.”  Cf. presentatie van Bie 
als bijlage. 
 

4. Thema: netwerk Brusselse bibliotheken (19 gemeentelijke + Muntpunt) 

 

Ter voorbereiding van dit thema kregen de leden de visietekst ‘Bibliotheken in Brussel. De weg 
naar morgen’ toegestuurd die als basis dient voor de verdere discussie tijdens de adviesraad. 
Dirk Broekaert en Patrick Vanhoucke geven een situering van de Brusselse bibliotheken en 
stellen de visietekst ‘Bibliotheken in Brussel: de weg naar morgen’ voor (cf. 
PowerPointpresentatie). 
 

Vragen/reacties: 
 
- Wat na 2018, is er nog een lokaal cultuurbeleid na 2018? 

 
De piste is om een ‘lichte’ convenant op te maken met de Vlaamse overheid. Als er een 
decreetwijziging komt, vervalt het convenant. 
Ter duiding; de Brusselse gemeenten krijgen middelen van de Vlaamse overheid voor de 
uitbouw van een lokale bibliotheek, dit kadert in het lokaal cultuurbeleid (LCB). De gemeente 
moet een bibliotheek en een gemeenschapscentrum hebben om te kunnen instappen in het 
LCB. Als aan deze voorwaarden voldaan zijn, kan de gemeente middelen krijgen voor een 
cultuurbeleidscoördinator. De VGC brengt de gemeenschapscentra in via een convenant met 
de gemeenten. 
Bibliotheekmedewerkers en cultuurbeleidscoördinatoren zijn dus gemeentepersoneel en 
leggen verantwoording af aan de bevoegde schepen, niet aan de VGC. Maar de Brusselse 
bibliotheken worden inhoudelijk en technisch ondersteund door de VGC. 

 
- Waarom is er wel één gezamenlijke pas maar nog geen gezamenlijk tarievenbeleid? Ligt de 

tarifering ver uit elkaar? 
 
Ten tijde van de opstart van het Brussels bibliotheeknetwerk was één pas een stap die 
gemakkelijk gezet kon worden en kon de VGC een systeem aanbieden dat veel voordelen 
bood voor de gemeenten. Maar de VGC heeft noch de bevoegdheden, noch de hefbomen, 
noch de macht om de tarieven te bepalen. Er was (en is nog steeds) weerstand op 
verschillende niveaus (schepenen, bibliothecarissen), onder andere omwille van de vraag hoe 
je het inkomstenverlies kan compenseren als bijvoorbeeld bepaalde diensten gratis of 
goedkoper zouden worden dan ze nu lokaal zijn. Dit is een permanent traject waarbij de 
nadruk moeten liggen op het creëren van een draagvlak. 
 
Het lidmaatschap kan ver uit elkaar liggen, van gratis tot 10 euro per jaar (Muntpunt). Er zijn 
ook verschillende tarieven voor leengeld, boetes, … 

 
- Hoe worden de boeken gestockeerd? 

 
Openbare bibliotheken hebben geen bewaaropdracht (uitgezonderd voor lokale literatuur), 
maar moeten hun collecties actueel houden. De collecties worden dus regelmatig gewied, 
materialen worden afgevoerd. Afgevoerde materialen worden vaak verkocht tijdens een 
(jaarlijkse) boekenverkoop.  
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- Is er een budget voorzien voor publiekswerking? 
 
Op het Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken van de Vlaamse overheid vind je in de 
BIOS (BibliotheekInformatie en -OpvolgingsSysteem) de totale uitgaven per bibliotheek, 
onderverdeeld in personeel, werking en infrastructuur/inrichting, De uitgaven voor werking 
zijn verder gedetailleerd in uitgaven voor collectie en andere werkingsuitgaven, maar deze 
andere zijn niet verder gedetailleerd. 
 
Hierop wordt gereageerd dat het aan te bevelen valt dat middelen voor publiekswerking 
geoormerkt worden, dat publiekswerking kan gestimuleerd worden door het te benoemen. 
Niet iedereen is een publiekswerker. Het is belangrijk om de competenties van het personeel 
te versterken. 
In de visietekst leest men een verruiming van de opdrachten, maar dan moet dit ook 
doorschijnen in de financiële benadering. 
Financiële middelen evolueren niet mee. 
De adviesraad meent dat de gemeenten hierin een verantwoordelijkheid hebben. 
 

- Heeft elke bib een publiekswerking? 
 
Ja, maar dit is niet altijd een aparte persoon. Bij een kleine bib zit het verspreid onder al het 
personeel. 
Er zijn gemeenten die hier op willen inzetten, andere niet. 
Bij vacatures zien we een verschuiving in functieprofielen,  
 

- Is er een grote vrijwilligerswerking? 
 
Soms wel, dit is variabel. Afhankelijk van bibs en projecten. 
VGC tracht ook te ondersteunen, bv. via een aankoopcentrale als piste en zo zaken - zoals 
een aanbestedingsprocedure -  1x te doen i.p.v. 19x. 
 
 

Samengevat geeft de adviesraad volgende aanbevelingen: 
 

- Het is zeker zinvol en gebruikersgericht dat de Brusselse bibliotheken zouden streven 
naar eengemaakte tarieven en reglementen; 

- De veranderde rol van de bibliotheken rond publiekswerking zou zich ook moeten 
weerspiegelen in het zichtbaar maken van de financiële inspanningen van de gemeenten 
hierrond; 

- De veranderde rol van de bibliotheken in een superdivers Brussel zou zich ook moeten 
weerspiegelen in het aanwervingsbeleid van de gemeenten op het vlak van de 
competenties / functieprofielen / diversiteit van de bibliotheekmedewerkers. 

 

5. Varia (vervolg) 

 
- Netwerk- en bedankingsmoment CJS - 9 mei 2018 save the date 
 
Op 9 mei vindt een bedankingsfeest plaats voor iedereen werkzaam in de sector CJS. 
Dit initiatief gaat uit van collegelid Smet. 
Het programma is nog in uitwerking maar er wordt gestart vanaf ca. 17u en het zal in Anderlecht 
plaatsvinden. Meer info volgt. 
(noot van de redactie: het bedankingsfeest wordt vermoedelijk verplaatst naar 31 mei 2018, maar 
zal zeker niet op 9/5 plaatsvinden) 
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- Thema’s volgende vergaderingen 
 
Tijdens de vorige vergadering gebeurde een rondvraag over mogelijke thema’s om te bespreken 
op de Cultuurraad. Een van de aangehaalde thema’s was brede school. Er wordt gevraagd of dit 
geagendeerd zal worden? 
Deze vraag wordt meegenomen naar het (onder)voorzittersoverleg CJS-adviesraden van 20/02. 
We gaan er o.a. na of er thema’s zijn die op een gezamenlijke adviesraad CJS kunnen worden 
besproken.  
 
- Nieuwjaarsrecepties, events, … info van de leden 

 
Vrijdag 19 januari: nieuwjaarsfeestje bij Globe Aroma 
19 & 20 januari: opening Zinnema in Anderlecht 
Maandag 22 januari: nieuwjaarsdrink BKO/RAB, de Brusselse Museumraad, la Concertation - 
Action Culturelle Bruxelloise en Cultuurcentrum Brussel  
Dinsdag 20/02: inspiratiedag Try Out Teens - Lasso 
 
 
 
 

Volgende vergadering vrijdag 9/03: 12.30-14.30 
 
 


