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Decreet lokaal cultuurbeleid
Op 10 november 2011 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet lokaal cultuurbeleid goed. De
fundamentele wijzigingen van het decreet lokaal cultuurbeleid zijn noodzakelijk omwille van de
directieven vanuit het Planlastdecreet dat werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 6 juli
2011. Het voorontwerp van decreet (pdf) werd, samen met de memorie van toelichting (pdf),
besproken op het categoriaal overleg van de A en van de B – en de C – centra en op de raad van
bestuur van de VVC. Op basis van het overleg met de leden kwam het VVC-standpunt tot stand.
Ook de SARC, de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, stelde een uitgebreid
advies op.
Lees meer over het decreet lokaal cultuurbeleid

Bijsturing van de maximumfactuur in het basisonderwijs in aantocht
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen en het
rapport van VVC en LOCUS over de cultuurparticipatie van kleuter- en basisscholen aan het aanbod
van cultuur- en gemeenschapscentra, overweegt minister van Onderwijs, Pascal Smet, een bijsturing
van de maximumfactuur in het basisonderwijs.
Op 1 december keurde de Commissie Onderwijs alvast een verhoging van het bedrag voor
kleuters en de indexering goed. Deze maatregel moet nu nog door de plenaire zitting van het
Vlaams parlement worden aangenomen en zal vervolgens van kracht zijn vanaf 2012.
Het bedrag voor kleuters wordt per leeftijd opgetrokken. Het zwaartepunt ligt op de twee laatste
klasjes die van 20 euro klimmen naar respectievelijk 30 euro en 35 euro. Het bedrag voor het lager
onderwijs blijft op 60 euro, maar zal eveneens geïndexeerd worden.
De VVC, LOCUS en de collegagroep jeugd waarderen de financiële bijsturing, maar blijven bezorgd
over de kwalitatieve invulling en investering in muzische vorming. Vandaar schreven we een advies bij
de bijsturing van de maximumfactuur in het basisonderwijs met aandacht voor kwaliteitsvolle kunst- en
cultuureducatie op school.
Lees meer over de maximumfactuur in het basisonderwijs

Wetgeving geluidsnormen muziek ter bescherming van het oor bijna definitief
Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van VLAREM wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen voor een
eerste keer principieel goed. In het werkveld was er intussen een consensus ontstaan over de drie
geluidscategorieën. De technische informatie over deze drie categorieën vindt u hier.
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Een groot probleem was echter de integratie in de VLAREM – wetgeving, die niet alleen een zware
administratieve last maar ook grote financiële consequenties zou betekenen. De voorbije weken
zochten de minister van leefmilieu, Joke Schauvliege, en de jeugd – en muzieksector in gezamenlijk
overleg naar een oplossing. De eerste signalen zijn hoopgevend. Het is nu uitkijken naar de
beslissing die de Vlaamse Regering binnenkort zal nemen.

Tarieven billijke vergoeding verlengd
Ook dit jaar komt geen verhoging van de tarieven Billijke Vergoeding. Na een bespreking besliste de
Commissie Artikel 42 unaniem om de huidige tarieven van de
Billijke Vergoeding met één jaar te verlengen tot 31 december 2012. De bedragen worden wel
aangepast aan de wettelijk voorziene indexering.
De nieuwe tarieven zullen binnen enkele weken beschikbaar zijn op de website van de Billijke
Vergoeding via deze link: http://www.bvergoed.be/frame-nl.htm
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Eind september verscheen de 11 editie van Artisjok, met als thema ‘Amateurkunsten in het DNA van
cultuurcentra en gemeenschapscentra. Hierin leest u meer over de wisselwerking tussen
cultuurcentra/gemeenschapscentra en het omvangrijke veld van de amateurkunsten. Een jaar
geleden was VVC mede-organisator van een studiedag omtrent het in huis halen van
amateurkunstenaars. Uiteraard blijft dit thema ook in de toekomst relevant: amateurkunstenaars en
de centra kunnen een grote winst betekenen voor elkaar. In deze Artisjok krijgt u een zicht op het
amateurkunstenveld en hoe u hierop kan inzetten. Het artikel bevat hanteerbare tips om
amateurkunsten in het DNA van uw centrum in te bedden. Aan het einde van het artikel leest u een
warme oproep om in zee te gaan met de landelijke amateurkunstenorganisaties, die elk voor hun
discipline knowhow en artistieke input aanbieden. Met andere woorden: een dubbele win-win !
Lees Artisjok over Amateurkunsten in het DNA van cultuur- en gemeenschapscentra
Wensen en eindejaarssluiting VVC-secretariaat
Het VVC-secretariaat sluit haar deuren van 24 december tot 2 januari. We wensen u een prettig
eindejaar toe!
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