Visienota CO7 2014-2019

NOTA CBS’EN, 19/6/2013

1) CO7 tot op vandaag
De projectvereniging CultuurOverleg Zeven, afgekort CO7, werd opgericht in 2005. Het
intergemeentelijke samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en archeologie wordt
gevormd door de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge,
Vleteren en Zonnebeke.
De basisdoelstelling van CO7, zoals beschreven in de statuten, is door overleg en
samenwerking tussen de diverse culturele actoren in de regio culturele meerwaarden te
creëren. Deze basisdoelstelling werd in de volgende strategische doelstellingen vertaald:
1. CO7 vervult in de zuidelijke Westhoek een intermediaire, ondersteunende en
faciliterende rol.
2. CO7 stimuleert samenwerking en netwerking in en vanuit de CO7-regio.
3. Er is een regionaal communicatienetwerk van cultuurbemiddelaars.
4. CO7 ontwikkelt innoverende initiatieven.
Dit betekent onder meer:
 een afstemming van het cultuuraanbod realiseren door acties op het domein van
het erfgoed, de kunsten, de sociaal-culturele sector, en de cultuurcommunicatie;
 het bestaande aanbod beter bekend en toegankelijk maken bij een ruim publiek en
hiervoor kwalitatieve communicatiekanalen ontwikkelen;
 culturele ontwikkelingen stimuleren die de mogelijkheden van een afzonderlijke
gemeente overstijgen en hiervoor culturele projecten op schaal van de regio
ontwikkelen;
 een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de
regio en zodoende werken aan de uitstraling van de regio;
 een gezamenlijk beleid voor het archeologisch erfgoed in de streek uitwerken met
een intergemeentelijke archeologische dienst die zijn werking baseert op de
jaarlijks af te sluiten resultaatsverbintenis met het agentschap Onroerend Erfgoed
van de Vlaamse Gemeenschap;
 samen te werken voor de uitvoering van een geïntegreerd en integraal lokaal
cultureel-erfgoedbeleid dat gericht is op een betere zorg voor en ontsluiting van
het cultureel erfgoed op het grondgebied van de 7 gemeenten door het afsluiten
van een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap.
Om dit te realiseren zijn er binnen CO7 3 diensten: Cultuurdienst CO7, Erfgoedcel CO7,
Archeo7 die respectievelijk gehuisvest zijn in Poperinge (hoofdzetel), Ieper en Kemmel. In
totaal zijn er 5 VTE in dienst, aangevuld met momenteel 2 VTE tijdelijke
projectmedewerkers.
De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit 7
stemgerechtigde leden en uit 7 leden met raadgevende stem. Het voorzitterschap wordt in
2013 waargenomen door Loes Vandromme, schepen van cultuur Poperinge.

2) De toekomst van CO7: Traject beleidsplanning
In functie van de verlenging van de werking van CO7 (2014-2019)1 wordt een
beleidsplanningstraject opgezet. In aanloop daarvan werden voorbereidende
gespreksmomenten rond de beleidsuitdagingen voor CO7 georganiseerd met de cubeco’s
en het bestuur (27/02/2013). Op 29/04 en 30/04 werd een reflectiemoment georganiseerd
met de stuurgroepen, het bestuur en externen. Op het Dagelijks Bestuur van 21/05 en de
Raad van Bestuur van 29/05 stond de bespreking van de financiering en de opdracht van
CO7 centraal.
De missie en visie, de doelstellingen en de organisatie van CO7 voor de periode 2014-2019
liggen vast in deze visienota. Deze visienota moeten dienen:
- als engagementsverklaring voor de verlenging van de werking van CO7;
- als input voor de gemeentelijke meerjarenplanning;
- als basisdocument voor de beleidsplannen die de diensten van CO7 opmaken.
Om voor de periode 2014-2019/2020 Vlaamse subsidies te ontvangen zullen de diensten
van CO7 de nodige beleidsplannen opmaken.
- voor 1 september 2013: Cultuurnota voor de structurele samenwerking rond
afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie (periode 20142019)
- voor 1 april 2014: Aanvraag cultureel-erfgoedconvenant (periode 2015-2020)
- voor 1 december 2013: Afsprakennota Intergemeentelijk Archeologische Dienst
(2014/jaarlijks)

3) Wat deed CO7 voor uw gemeente?
CO7 maakte een werkingsverslag op voor iedere gemeente voor de periode 2008-2013. Het
document biedt een beknopt overzicht van:
 Ontstaan, missie, structuur van CO7
 De financiële bijdrage van de gemeente
 Het ondersteuningsbeleid van CO7
 De return van de projecten van CO7 voor uw gemeente
 De initiatieven die CO7 in uw gemeente heeft opgestart
Bijlage 1: Werkingsverslagen 2008-2013
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De projectvereniging CO7 kan maximum voor een periode van 6 jaar verlengd worden, m.a.w. voor
de periode 2014-2019. De huidige cultureel-erfgoedconvenant loopt tot en met 2014 en kan
verlengd worden voor de periode 2015-2020.

4) Wat brengt de toekomst voor CO7?
In de komende maanden zullen de diensten van CO7 de beleidsplannen van CO7
vormgeven (zie punt 2 hierboven). In deze documenten zullen de inhoudelijke lijnen voor
het beleid worden uitgestippeld binnen de decretaal bepaalde opdrachten.
De Raad van Bestuur wenst alvast volgende aandachtspunten voor de toekomst meegeven.
- M.b.t. de algemene werking:
o De voorstellen tot meerjarenbegroting vertrekken vanuit wat minimum
nodig is op het gebied van personeel, algemene werking en inhoudelijke
middelen; omdat de goede werking van de dienst niet in het gedrang zou
komen.
o Er wordt gestreefd naar een verhouding 65 (personeel)/35 (werking).De
personeelsformatie zal in de loop van de komende maanden verder
uitgeklaard worden.
o Om de samenhang van de werking, de communicatie tussen de
personeelsleden van CO7 onderling en van de personeelsleden met andere
betrokkenen te bevorderen is het van belang dat het personeel van CO7 is
gehuisvest op één toegankelijke en herkenbare plaats.
o Er zal blijvend worden gezocht naar bijkomende projectsubsidies om de
werking van CO7 verder uit te bouwen binnen de bestaande doelstellingen.
o CO7 volgt de ontwikkelingen in het kader van een bestuurlijke strategie
voor de Westhoek verder op en zet afstemming met andere regionale
spelers voorop. De vragen van de buurgemeenten Houthulst (instap CO7)
en Koekelare (instap als partnergemeente voor ‘WESTHOEK verbeeldt’)
zullen grondig bekeken worden.
- M.b.t. de inhoudelijke werking:
o Het Regionaal Cultuurbeleidsplan 2008-2013 blijft een basisdocument voor
de missie, visie en doelstellingen van CO7.
o Bij de ontwikkeling van projecten en initiatieven staat de regionale
culturele meerwaarde voorop.
o CO7 blijft het samenwerkingsverband met een werking rond 3 pijlers:
cultuur, erfgoed en archeologie.
o Samenwerking is cruciaal binnen CO7: met de gemeenten, tussen de CO7diensten, met regionale partners, met de provincie, met andere sectoren
(o.a. welzijn, toerisme,...).
o Er is nood aan sterkere verankering met de deelnemende gemeenten. De
bestaande overlegstructuur en de terugkoppeling van de verschillende
overlegmomenten moeten geoptimaliseerd worden.
o De ontwikkelingen rond het nieuw decreet Onroerend Erfgoed en de
mogelijkheden om een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed
Dienst) te ontwikkelen worden opgevolgd. Dit houdt een werking rond
monumenten, landschappen (expertise Regionale Landschappen) en
archeologie (expertise Archeo7) in.

5) Financiering CO7
CO7 haalt zijn inkomsten uit gemeentelijke bijdragen (€1,4 geïndexeerd of €1,65 in 2013)
Vlaamse (structurele) subsidies (ca. €3,71/inwoner voor 2013), (tijdelijke) projectsubsidies
(ca. €0,42/inwoner gemiddeld per jaar) en een beperkt deel via projectinkomsten.
Op 29 mei 2013 keurde de Raad van Bestuur van CO7 het voorstel tot gemeentelijke
financiering voor de periode 2014-2019 op basis van €1,65/inwoner goed. De Raad van
Bestuur stapt hiermee af van een geïndexeerde bijdrage. Met dit voorstel wil de Raad van
Bestuur tegemoet komen aan de besparingsvraag vanuit de gemeenten. Dit betekent voor
de gemeenten een besparing van 8% t.o.v. de huidige financiële afspraken (€1,4
geïndexeerd) over de periode 2014-2019. De gemeentelijk bijdrage van €1,65/inwoner is
gebaseerd op de huidige doelstellingen en organisatie van CO7. In het geval van
wegvallende en/of bijkomende taken dient deze financiering te worden herbekeken.
Schema 1: Uitsplitsing gemeentelijke bijdragen over de diensten (2014-2019)
Schema 2: Overzicht inkomsten (2013)
Schema 3: Gemeentelijk bijdrage €1,65 versus geïndexeerde bijdrage van €1,4

De Raad van Bestuur van CO7 vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om
kennis te nemen van bovenstaand voorstel en om voor 1 september 2013 het volgende ter
goedkeuring aan de gemeenteraden voor te leggen:
- deelname aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband CO7 (Cultuurdienst CO7,
Erfgoedcel CO7 en Archeo7) voor de periode 2014-2019;
- basisdoelstelling CO7: door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele actoren
in de regio culturele meerwaarden te creëren;
- financiële bijdrage van €1,65/inwoner/jaar aan CO7 voor de periode 2014-2019.
Op vraag van het gemeentebestuur kan een toelichting worden gegeven door de
coördinator van CO7 en/of het personeel van CO7. Gelieve hiervoor contact op te nemen
met Rosita Boussemaere (057/346694, coördinator@co7.be).
Volgende documenten worden u later ter goedkeuring toegestuurd:
- Cultuurnota 2014-2019 (september 2013)
- Statuten CO7 (september 2013)
- Afsprakennota Intergemeentelijk archeologische dienst (januari 2014)
- Aanvraagdossier Cultureel-erfgoedconvenant (april 2014)

Schema 1: Uitsplitsing gemeentelijke bijdragen over de diensten (2014-2019)

Heuvelland
Ieper
LangemarkPoelkapelle
Mesen
Poperinge
Vleteren
Zonnebeke

€ 145 017,41
€ 13 078,72
€ 57 799,06

CO7 Algemene
werking
€ 41 000,00
€ 3 697,68
€ 16 341,22

CULTUURDIENST
CO7
€ 29 000,00
€ 2 615,43
€ 11 558,42

ARCHEO7
€ 33 000,00
€ 2 976,18
€ 13 152,69

ERFGOEDCEL CO7
€ 42 017,41
€ 3 789,43
€ 16 746,73

€ 3 714,44
€ 443,87
€ 9 309,16
€ 1 728,90
€ 5 764,72
28,27%

€ 2 627,29
€ 313,96
€ 6 584,53
€ 1 222,88
€ 4 077,49
20,00%

€ 2 989,67
€ 357,26
€ 7 492,74
€ 1 391,56
€ 4 639,90
22,76%

€ 3 806,62
€ 454,88
€ 9 540,17
€ 1 771,81
€ 5 907,77
28,97%

€ 0,47

€ 0,33

€ 0,37

€ 13 138,02
€ 1 569,97
€ 32 926,60
€ 6 115,15
€ 20 389,88

Gemeentelijke bijdrage per
inwoner per dienst

€ 0,48 € 1,65

Schema 2: Overzicht inkomsten 2013
algemeen

CULTUUR

ARCHEO

ERFGOED

totaal

Gemeentelijke bijdragen
uitgesplitst 2013

€ 37 750,00

€ 43 934,08

€ 30 000,00

€ 33 333,33

€ 145 017,41

Gemeentelijke bijdrage per
inwoner per dienst 2013

€ 0,43

€ 0,50

€ 0,34

€ 0,38

€ 1,65

Vlaamse subsidies op jaarbasis
(tot en met 2013)
€ 0,00

ca. € 27.000

€ 50 000

ca. € 250000

€ 327 000

Subsidies per inwoner per
dienst 2013

€ 0,00

€ 0,31

€ 0,57

€ 2,84

€ 3,71

Projectsubsidie per inwoner
per jaar

gemiddeld op jaarbasis in de periode '08-'15

€ 0,42

Schema 3: Simulatie geïndexeerde bijdrage van €1,4 versus fix bijdrage van (op basis
van inwonersaantal 2012)
Simulatie geïndexeerde bijdrage van €1,4

Heuvelland
Ieper
Lang.-Poel.
Mesen
Poperinge
Vleteren
Zonnebeke
totaal
Per inw.

2014
€ 13 400,88
€ 59 222,80
€ 13 461,65
€ 1 608,65
€ 33 737,67
€ 6 265,78
€ 20 892,14
€ 148 589,56
€ 1,69

2019
€ 15.011,69
€ 66.341,50
€ 15.079,76
€ 1.802,01
€ 37.793,00
€ 7.018,94
€ 23.403,41
€ 166.450,32
€ 1,89

gemiddeld
€ 14.206,28
€ 62.782,15
€ 14.270,70
€ 1.705,33
€ 35.765,34
€ 6.642,36
€ 22.147,77
€ 157.519,94
€ 1,79

Vaste bijdrage van
€1,65

Gemiddelde
besparing

fix
€ 13 078,72
€ 57 799,06
€ 13 138,02
€ 1 569,97
€ 32 926,60
€ 6 115,15
€ 20 389,88
€ 145 017,41
€ 1,65

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

