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Stéphanie Masuy, Dominique Mys, Leen Ochelen, Bie Vancraeynest, Hugo Vanden Driessche 
(voorzitter), Anja Van Roy 
AD CJS: Dirk Broekaert, Karina Luytens, Cindy Vandeweyer  
Kabinet Smet: Thomas Allegaert, Yannick Roman 
 
Uitgenodigd: Pieter Van Camp (cel Stedelijk Beleid VGC) 
 
Verontschuldigd: 
Leden: Leen De Spiegelaere  
 
Afwezig:  
Ish Ait Hamou, Khadija Aznag, Rrita Jashari 
 
 
1. Goedkeuring verslag 21/06/2018 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
Er wordt gevraagd of er al meer duidelijkheid is rond de fuifzaal? 
Neen, nog niet op dit moment. 
 
2. ‘Brusseldecreet’: stand van zaken en gedachtewisseling  

 
Centraal agendapunt is het voorontwerp van decreet betreffende het overleg en de 
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ook wel het ‘Brusseldecreet’ genoemd. 
Ter situering: Cultuur, Jeugd en Sport heeft momenteel een strategisch meerjarenplan waar ook 
de adviesraden van Cultuur, Jeugd en Sport zich in situeren. Ook voor de volgende legislatuur 
was het de ambitie om een nieuw plan te schrijven, mee gedragen door de adviesraden. 
Met het Brusseldecreet zal er een meerjarenplan voor heel de VGC moeten worden geschreven. 
 
Pieter Van Camp van de cel Stedelijk Beleid van de VGC werd vandaag uitgenodigd om 
toelichting te geven bij het Brusseldecreet. 
Hieronder beknopt enkele elementen: 
 
 Voorafgaand aan het Brusseldecreet: 

o De (ambtelijke) Taskforce Brussel (2011-2012): gaf aanbevelingen m.b.t. toewerken naar 
een strategisch plan voor de VGC, afgestemd op de beleidscyclus van de VGC; minder 
planlast; meerjarenplanning gekoppeld aan meerjarenbegroting en  
doelstellingenbegroting; strategisch overleg Vlaamse Gemeenschap (VG) en VGC. 
 

o Bouwde verder op bestuurlijke veranderingen en verzuchtingen bij Vlaamse steden 
en gemeenten (meer autonomie, eengemaakte planning). 
 

o Passage in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 (o.a. Brusselbeleid moet overlegd en 
geïntegreerd beleid zijn, partnerschap, aansturingslijnen en taakafspraken, …). 
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o Passage in het Bestuursakkoord VGC ‘Goesting in Brussel’ 2014-2019 (o.a. bindende 
afspraken en strategisch meerjarenplan, minder planlast, meer autonomie, correcte 
indexering, ….). 
 

 Het Brusseldecreet samengevat: wat regelt het Brusseldecreet 
o De jaarlijkse werkingsdotatie en de indexering: 50.623.711 EUR (bedrag 2018) waarvan 

ca. 43 miljoen EUR vanaf 2020 jaarlijks wordt geïndexeerd (3,5%) 
En dit voor: Het voeren van een duurzaam Vlaams gemeenschapsbeleid, afgestemd 
met het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. 
Dotatie wordt besteed aan volgende doelstelling:  
Het bevorderen van de kennis van het Nederlands en het tegengaan van dualisering 
in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad en op gemeenteniveau. 
 

o De overheveling van de middelen van de sectordecreten (jeugd-, cultuur-, sportbeleid, 
Stedenfonds, kinderarmoedebestrijding): min. 24.354.711 EUR wordt bestemd voor 
jeugdbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, aanpak grootstedelijke uitdagingen en 
kinderarmoedebestrijding. Dit zijn de decreten waar de VGC rechtstreeks middelen 
uit ontvangt. 
Globale coördinatie ligt bij de Brusselminister. Oormerking blijft, verdeling wordt 
opengelaten, functioneel bevoegde ministers volgen de besteding van de vroegere 
sectorale middelen op. 
Aantal decreten die niet werden opgenomen in Brusseldecreet: bv. participatie- en 
erfgoeddecreet. 
 

o De wijze van overleg tussen VG en VGC: samenwerkingsovereenkomst (SO). 
SO bevat: 

1. strategische en de beleidsdomeinspecifieke doelstellingen van de VGC; 
2. toewijzing van de middelen aan de doelstellingen;  
3. wijze waarop de Brusselse gemeenten, middenveld en de burger bij de 

voorbereiding, de uitvoering en de opvolging betrokken worden; 
4. wijze van begeleiding, monitoring en evaluatie. 

 
Ontwerp klaar tegen 1/9/2020. Duurtijd 5 jaar (2021-2025). 
 
Meerjarenplan (MJP): 
De VGC moet een meerjarenplan opmaken met daarin: strategische nota met 
beleidsopties en beleidsdoelstellingen, financiële nota, toelichting. Duurtijd: 5 jaar. 
 
Rapportering: 
De VGC bezorgt beleidsrapporten (= meerjarenplan, aanpassingen van het 
meerjarenplan, jaarrekening) aan de Vlaamse regering. 
 

o De regierol van de VGC (derden, middenveld, gemeenten): 
De VGC heeft een regierol t.a.v. derden die bijdragen aan een duurzaam Vlaams 
gemeenschapsbeleid in het BHG en t.a.v. gemeenten. 
Min. 8% van dotatie voor ondersteuning van gemeenten voor een Nederlandstalig 
gemeenschapsbeleid. 
 

o Het bestuurlijk toezicht. 
 

o De aanpassing van het begrotings- en rekeningstelsel van de VGC. 
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 Indicatieve timing: 

 
 

Vragen en gedachtewisseling: 
 

 Bij de leden is er onduidelijkheid over wat bedoeld wordt met ‘dualisering’. Bij sommige 
leden wordt dit begrepen als de dualisering FR-NL, of als VGC-COCOF, of …  
Er wordt geduid dat dit sociaal moet worden bekeken: het slechten van de kloof tussen arm 
en rijk. 
 

 Geldt het meerjarenplan enkel voor de middelen die de VGC van de VG ontvangt of voor alle 
middelen? 
Het MJP geldt voor alle middelen die de VGC ontvangt, dus ook deze van het gewest en de 
federale middelen. 
 

 Na de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering deze zomer werd advies 
ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en 
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Zitten hier Brusselaars in? 
De leden van de SARC en SERV vertegenwoordigen geen steden en gemeenten. Het is niet zo 
dat er bv. een zitje is per provincie. 
 

 Wordt het Vlaams Brusselfonds ook overgeheveld? 
Neen. 
 

 Waarom worden bepaalde decreten (bv. erfgoed- en participatiedecreet) niet opgenomen in 
het Brusseldecreet? 
Deze decreten zaten initieel niet in het planlastendecreet (2011) dat de basis vormt voor o.a. 
de overheveling van de sectordecreten, en er is vooralsnog niet voor gekozen door de VG om 
ze op te nemen. 
 

 Waarom wordt enkel een deel van de dotatie geïndexeerd? 
Het deel Stedenfonds en de werkingsdotatie wordt geïndexeerd. De rest niet omdat dit bij de 
gemeenten ook niet werd geïndexeerd. Men volgde hierin de logica van de Vlaamse besturen. 
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 Naar één meerjarenplan voor de VGC, ruimer dan CJS. Hoe gaat men dit organiseren? 
Een meerjarenplan voor heel de VGC gaat veel ruimer dan CJS, het plan geldt voor alle 
bevoegdheden van de VGC. 
Hoe de VGC dit zal aanpakken is momenteel nog niet helemaal duidelijk gezien het recente 
karakter van het decreet. 
Bij CJS start het proces van gemeentelijke cultuurbeleidsplannen op. Dit willen we aangrijpen 
om samen met de gemeenten na te denken over gemeenschappelijke doelstellingen. 
 

 De doelstelling (bevorderen van de kennis van het Nederlands en tegengaan van dualisering) 
wordt door de leden van de adviesraad als redelijk beperkend en eerder onduidelijk ervaren 
(cf. begrip dualisering hierboven).  
Enerzijds wordt bij de geoormerkte middelen specifiek gesteld dat deze moeten bestemd 
worden voor een jeugd-, sport, cultuurbeleid, aanpak grootstedelijke problematiek en 
kinderarmoedebestrijding. Anderzijds is de doelstelling waaraan de dotatie moet worden 
besteed redelijk algemeen. Er moet beter nagedacht worden over wat je op welk niveau 
plaatst. 
De focus op het grootstedelijke uitdagingen zou pertinenter naar voren moeten komen en 
het bevorderen van de kennis van het Nederlands dient worden uitgebreid met ook het 
gebruik van het Nederlands. De vraag wordt ook gesteld bij wie de kennis van het 
Nederlands moet bevorderd worden? De leden vinden het vreemd dat samenwerking met 
andere gemeenschappen niet aan bod komt. 
 

 Verhouding VGC-gemeenten. Wordt het gemeentepersoneel tewerkgesteld in de bib of als 
cultuurbeleidscoördinator overgeheveld naar de VGC? 
Neen. Voor minstens de komende 6 jaar verandert dit niet. De VGC krijgt de middelen voor 
de gemeenten. 
 

Samenvattend: 
De voorzitter vat de gedachtewisseling samen en formuleert volgende aanbevelingen: 
 
 De adviesraad Cultuur is van oordeel dat logischerwijs bepaalde sectordecreten (bv. erfgoed- 

en participatiedecreet) ook moeten opgenomen worden in het Brusseldecreet. Dit zorgt voor 
meer coherentie in de beleidsvoering en minder planlast. 
 

 De gebruikte definities en terminologie bij de doelstelling waar de VGC de dotatie van de VG 
aan moet besteden creëert verwarring. De focus op grootstedelijke uitdagingen zou 
prominenter aan bod moeten komen en de formulering m.b.t. het bevorderen van de kennis 
van het Nederlands moet worden uitgebreid naar het bevorderen van de kennis en het 
gebruik van het Nederlands. 
Aan de formulering van de doelstellingen moet m.a.w. nog gesleuteld worden op zo’n manier 
dat ze helder omschreven worden maar ook niet te beperkend werken. 
 

Afspraken: 
De aanbevelingen worden verder verfijnd met een aantal leden van de adviesraad en vervolgens 
teruggekoppeld naar iedereen. 
Aan de administratie wordt gevraagd om de adviesraad op de hoogte te houden van de verdere 
evoluties omtrent dit decreet. 
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3. Jaarplanning: onderwerpen voor de komende adviesraden 
 

 Thema diversiteit op 13 DECEMBER (18-20u). De voorzitter stelt voor om te focussen op: 
 
 Cultureel aanbod: programmatie van niet-westerse kunstvormen (programmeren met 

een niet-westerse blik). 
 Quota in bestuursraden van culturele organisaties. Zoals eerder geformuleerd in één 

van onze verslagen: quota kunnen niet dé oplossing zijn, maar duiden wel op de 
urgentie.  

 Directiefuncties meer openstellen voor ‘diverse’ medewerkers. Macht, waar 
beslissingen worden genomen, is immers belangrijk. 

 
Er is niet meteen een consensus over waar men precies op wil focussen. 
Verschillende voorstellen worden gedaan: directiefuncties ruimer trekken en het over het 
human resourcesbeleid hebben; hoe ga je om met een divers publiek (driehoek: 
programmatie, personeel, publiek); mensen wachten niet en doen hun eigen ding en bereiken 
een divers publiek: hoe kunnen zij aanspraak maken op de publieke middelen; mensen die 
hier actief rond zijn op de adviesraad uitnodigen of mee laten voorbereiden; … 
 
Iedereen is het er wel over eens dat het over macht en machtsverhoudingen gaat.  
 
Afspraak: 
Verschillende leden geven aan dat ze hier wat ideeën rond hebben. Iedereen bezorgd zijn 
ideeën aan cultuurraad@vgc.be.  
 

 FEBRUARI 2019: gezamenlijke adviesraad CJS 
In februari plannen we een gezamenlijke adviesraad over alle mogelijke 
vergoedingsregelingen (binnen CJS-sector), met daarbij ook aandacht voor vrijwilligers 
zonder papieren, het Nederlands als verbindend element/oefenkans Nederlands. 
Verdere verfijning zal nog gebeuren op het volgend (onder)voorzittersoverleg. 
Meer info en een save the date volgen later. 
 

 PASPARTOE: evaluatie op 2 APRIL 2019 (12-14u) 
 

 ‘Van wie is de stad’: is ook een thema dat we verder kunnen uitdiepen. Wordt nog bekeken 
in functie van de verdere planning.  

 
 

 
Volgende adviesraad Cultuur: donderdag 13 december van 18 tot 20u. 


