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Zoals bekend staat in het regeerakkoord dat de 
provincies hun persoonsgebonden bevoegd-
heden verliezen. Die beslissing heeft een grote 
impact op de cultuursector. Het streekgericht 
bibliotheekbeleid, de provinciale bibliotheek-
systemen, het beleid rond cultureel-erfgoed-
depots, het zijn maar enkele voorbeelden van 
de provinciale bevoegdheden die overgedra-
gen moeten worden naar een ander beleids-
niveau: het Vlaamse of het lokale. De operatie 
moest rond zijn tegen 1 januari 2017. Ondanks 
een naderende deadline, bleef het in voorjaar 
lange tijd stil rond dit dossier. Inmiddels is de 
trein weer aan het rollen. Hoog tijd voor een 
stand van zaken.

Op 27 mei hakte de Vlaamse regering een knoop door over de 
overdracht van provinciale bevoegdheden. Dit keer ging het 
over de financiering van de hele operatie. In tegenstelling tot 
eerdere plannen, zouden de provincies zelf nog belastingen kun-
nen innen via de provinciale opcentiemen. Daardoor ontsnapte 
de Vlaamse regering aan de verscheurende keuze tussen een 
flinke besparingsoperatie of een belastingsverhoging in som-
mige provincies. De provinciale belastingen zijn immers niet in 
elke provincie even hoog.

De beslissing kwam niets te vroeg, want er circuleerden al 
geruchten dat de hele operatie uitgesteld zou worden, zelfs 
tot na de verkiezingen van 2019. Uitstel kwam er inderdaad. De 
overdracht geregeld krijgen tegen 1 januari 2017 bleek niet meer 
haalbaar, zodat de datum een jaar vooruitgeschoven werd. De 
provincies blijven dus nog een jaar langer bevoegd dan eerst 
voorzien. Dat biedt kansen om de overdracht goed te regelen, 
maar zorgt meteen ook voor enkele uitdagingen. 

SBB
In november 2014 al organiseerde de VVBAD een workshop 
om de knelpunten in kaart te brengen die opduiken als de pro-
vincies de stekker trekken uit het streekgericht bibliotheekbe-
leid. In februari van dit jaar kwam er een vervolg. In een tweede 
workshop formuleerde de vereniging concrete aanbevelingen 
voor een ‘SBB 2.0’, uitgevoerd door Vlaanderen in plaats van de 
provincies (zie kader). De aanbevelingen van de VVBAD zou-
den perfect passen in een nieuw decreet regionaal cultuurbe-
leid. Behoud van het consulentschap is een essentieel onderdeel 
van het plan, naast een beleid rond interbibliothecair leenver-
keer (IBl), projectsubsidies in verschillende vormen en onder-
steuning voor regionale samenwerking tussen bibliotheken. De 
vereniging wou zich nog niet uitspreken over de organisatori-
sche aspecten van het consultschap. Het maakt niet zoveel uit 
of ze deel uitmaken van een steunpunt, de administratie of een 
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reGionale saMenwerKinG openBare BiBliotheKen

Aanbevelingen van de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD

In het voorjaar van 2015 heeft de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD aanbevelingen geformuleerd 

voor de organisatie van bovenlokale samenwerking en ondersteuning in een veranderend bibliotheekland-

schap in Vlaanderen. Nu de contouren van een nieuw regionaal cultuurbeleid zichtbaar worden, schuift de 

sectie een aantal concrete aanbevelingen naar voren voor een regionaal bibliotheekbeleid. Hoewel deze 

aanbevelingen geformuleerd zijn vanuit openbare bibliotheken, ziet de sectie deze als onderdeel van een 

breder intersectoraal cultuurbeleid, waarin openbare bibliotheken uiteraard deel van uitmaken. De biblio-

theken staan open voor alle vormen van samenwerking, die door dit decreet mogelijk gemaakt worden.

streekgericht bibliotheekbeleid
Een streekgericht bibliotheekbeleid combineert de voordelen van dicht bij de lokale bibliotheken werken 

met landelijke coördinatie en samenwerking. Daartoe is een instantie op Vlaams niveau nodig, die de vol-

gende taken op zich neemt:

• Consulentschap. Dit omvat

- ondersteuning voor lokale bibliotheken en samenwerkingsverbanden. De consulenten zijn verbonden 

aan deze Vlaamse instantie, maar werken decentraal; zij worden (deeltijds) gedetacheerd naar pro-

vinciehoofdsteden en/of centrumsteden;

- het signaleren van noden vanuit een helikopterblik en het uitwerken van een bovenlokaal ondersteu-

ningsaanbod;

- coördinatie van samenwerkingsverbanden van bibliotheken in de vorm van interregio-overleg. Er zijn 

ook andere overlegstructuren mogelijk, bijvoorbeeld van centrumsteden of gevangenisbibliotheken;

- het uitwerken en aanbieden van een vormingsbeleid voor bibliotheekthema’s; de aangeboden vor-

ming is zowel generiek als specifiek; de consulenten ontwikkelen dit aanbod in samenwerking en in 

overleg met bestaande aanbieders;

- adviesverlening over subsidies aan bibliotheken en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

• Het opmaken van een gezamenlijk collectieplan in nauwe samenspraak met (vertegenwoordigers van) 

lokale bibliotheken, regionale samenwerkingsverbanden en Cultuurconnect. Dit collectieplan wordt 

periodiek, bijvoorbeeld elke vier jaar, geactualiseerd. 

• Interbibliothecair leenbeleid en coördinatie van het interbibliothecair leenverkeer, aansluitend bij het 

collectieplan.

• Coördinatie van een netwerkmagazijn of –magazijnen, aansluitend bij het collectieplan.

presentatie- en impulssubsidies voor bovenlokale en regiogerichte (professionele) culturele initiatieven 
Subsidies zijn nodig om innovatie en samenwerking mogelijk te maken en innovatie structureel uit te rol-

len in alle bibliotheken. Daartoe zijn nodig:

• impulssubsidies voor het uitrollen van innovatie in lokale bibliotheken en samenwerkingsverbanden;

• subsidies voor innovatieve projecten; hier is afstemming nodig met de initiatieven die Cultuurconnect 

neemt rondom digitalisering;

• subsidies voor samenwerkingsprojecten;

subsidiereglementen binnen het departement CJSM, met een adviescommissie met deskundigen.

de ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Intergemeentelijke samenwerking verbanden zijn belangrijke instrumenten om van onderuit samenwerking 

vorm te geven, die is toegesneden op de lokale situaties. Daartoe 

• moeten lokale besturen de mogelijkheid hebben de juridische samenwerkingsvorm te kiezen, die het 

best past in hun omgeving;

• krijgen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die gelijkaardige dienstverlening voor alle inwo-

ners van het grondgebied van het samenwerkingsverband beogen financiële ondersteuning.
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andere organisatie, als hun opdrachten maar goed omschreven 
zijn. In de praktijk sluit de taakomschrijving zoals de vereniging 
die opmaakte, niet goed aan bij de functies die Cultuurconnect 
opneemt, zodat voorlopig een inkanteling van de consulenten 
bij de Vlaamse administratie de beste optie lijkt. Er wordt blijk-
baar al aan gedacht om hen te werk te stellen in de Vlaamse 
Administratieve Centra (VAC’s) in de verschillende provincies, 
zodat nabijheid bij de lokale bibliotheken gegarandeerd is. De 
aansturing zou dan centraal gebeuren en geregeld overleg tus-
sen de consulten kan ervoor zorgen dat expertise en inzichten 
ook over de provinciegrenzen heen gedeeld worden. 

IBL
Voor het beleid rond IBl zag de VVBAD twee mogelijke pistes. 
In een voorkeursscenario zou de Vlaamse overheid tijdelijk de 
provinciale subsidies voortzetten, allicht met een uniform regle-
ment voor alle Vlaamse openbare bibliotheken, inclusief de pro-
vincie Antwerpen dus. Als de regering daartoe niet bereid zou 
zijn, wou de vereniging de engagementsverklaring verder uit-
werken om tot afspraken binnen de sector te komen. Het uitstel 
waartoe de Vlaamse regering besliste, maakt momenteel geen 
van beide opties haalbaar. De provincies blijven immers nog een 
jaar langer bevoegd. Positief is alvast dat het kabinet van minis-
ter Gatz de sector gevraagd heeft om een ‘future proof’ model 
voor IBl in Vlaanderen uit te werken. Cultuurconnect bekijkt hoe 
dit aansluit bij de ontwikkelingen rond het eengemaakt biblio-
theeksysteem (EBS). De VVBAD heeft met het traject rond de 
engagementsverklaring veel informatie bijeen gebracht over de 
noden en de wensen van de sector. Beide organisaties zaten in 
de zomermaanden al een eerste keer samen om het dossier te 
bespreken. In een open brief heeft de bibliotheekvereniging de 
provinciebesturen alvast opgeroepen de subsidiëring van IBl 
ook in 2017 nog voort te zetten.

PBS
De grootste uitdaging ligt allicht op het vlak van de provinciale 
bibliotheeksystemen (PBS). De provincies blijven ook hier nog 
een jaar langer aan zet. Inmiddels is Cultuurconnect volop bezig 
met de voorbereiding van het eengemaakt bibliotheeksysteem. 
Wie de infosessies in het voorjaar meemaakte, weet dat het om 
een ambitieus project gaat. De VVBAD gaat ervan uit dat de 
omschakeling van vijf provinciale systemen naar één Vlaams 
systeem vlotter loopt als één organisatie verantwoordelijk is 
voor het beheer. Vandaar dat de vereniging in haar open brief 
de provinciebesturen ook oproept om voor 2017 een oplossing 
uit te werken in overleg met Cultuurconnect. In plaats van de 
PBS’en nog een jaar zelf te beheren, zouden de provincies die 
opdracht ook kunnen uitbesteden aan het steunpunt. 

NAAR EEN REGIODECREET
Op termijn moet het nieuwe beleid vorm krijgen via een nieuw 
decreet regionaal cultuurbeleid. Door het jaar uitstel, krijgt 
minister Gatz ook een jaar extra tijd om dat decreet uit te wer-
ken. Hoewel het decreet nog geschreven moet worden, formu-
leerde het kabinet van minister Gatz de voorbije maanden al 
enkele mogelijke uitgangspunten. Zo zou het decreet betrek-
king hebben op het hele cultuurbeleid en zou het de bedoeling 
zijn om schottendoorbrekend te werken. De parallel kan allicht 
getrokken worden met provinciale cultuursubsidies die de voor-
bije jaren ook evolueerden van sectorgericht naar generiek: één 
reglement voor projectsubsidies waarop de hele cultuursector 
beroep kan doen. Voor bibliotheken ligt daar allicht een kans 
om zich nog meer te profileren als knooppunt in lokale en regi-
onale netwerken. De VVBAD rekent er wel op dat er vanuit het 
beleid voldoende aandacht blijft voor de sectorale benadering. 
Bibliotheken hebben immers een lange traditie van onderlinge 
samenwerking om zo hun dienstverlening te versterken. 

wERK AAN DE wINKEL
Hoeveel middelen besteden de provincies nu aan hun persoons-
gebonden bevoegdheden en welk jaar moet daarbij als richt-
punt genomen worden? Die discussie bleef ook na 27 mei nog 
voortduren. Het is immers niet eenvoudig om overheadkosten, 
bijvoorbeeld met betrekking tot ICT of gebouwen, toe te wij-
zen aan een specifiek beleidsdomein. En het maakt verschil of 
2013 als referentiejaar genomen wordt, dan wel 2015 — een 
jaar waarin provinciaal beleid al afgebouwd werd en provinci-
ale medewerkers ander werk zochten en vonden. Op 26 juli, na 
onderhandeling tussen de Vlaamse overheid en de provincies, 
werd het bedrag uiteindelijk afgeklopt op 95,5 miljoen euro 
voor de beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport en welzijn. Het 
grootste deel daarvan, ruim 63 miljoen euro, gaat naar cultuur. 
Daarmee weet minister Gatz hoeveel hij kan besteden aan nieuw 
beleid, waaronder het nieuwe decreet regionaal cultuurbeleid. 
Al is ‘nieuw’ in deze context uiteraard relatief.
 
Op 26 juli nam de regering ook een definitieve beslissing over 
de overdracht van provinciale instellingen. In de sector van 
de openbare bibliotheken gaat het alleen over de Provinciale 
Bibliotheek limburg. Zoals verwacht, wordt deze instelling over-
gedragen aan de Stad Hasselt en zal ze dus allicht fusione-
ren met de stedelijke openbare bibliotheek. Voor een deel van 
het provinciale personeel blijft de onzekerheid nog even duren. 
Minister Homans maakt zich sterk dat het ‘afslankingsdecreet’ 
voor hen alle mogelijke garanties bevat met betrekking tot het 
behoud van hun statuut. Over de inhoud van hun takenpakket 
en hun plaats van tewerkstelling beslissen de vakministers. Die 
hebben nu alle kaarten in handen om in de komende maanden 
duidelijkheid te scheppen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
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