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Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

ALGEMENE RAAD
Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding
van de tweede aanpassing van de begroting 2008

De SARC - Algemene Raad besprak het ontwerpdecreet op zijn vergadering van 1 juli
2008.

Advies
Fonds voor Kunsten en Erfgoed
Het voorstel in artikel 38 betreft de omvorming van het bestaande begrotingsfonds voor
Cultuur tot een Fonds voor Kunsten en Erfgoed. De werking van het Fonds wordt
aanzienlijk verruimd. Zowel wat betreft de doelstellingen als wat betreft de beschikbare
middelen.
De SARC vindt dit een goede ontwikkeling, maar wijst er wel op dat nergens een budget
voor digitalisering is voorzien. Nochtans is digitalisering bijzonder belangrijk, zeker voor
wat archieven betreft. Indien deze via de vrije markt verhandeld worden, bestaat het
risico dat ze zeer erg versnipperd geraken.
Daarom stelt de SARC voor om aan artikel 38, §3 toe te voegen:
“6° financiering, prefinanciering of subsidiëring van de digitalisering van het werk van
scheppende kunstenaars;
7° financiering, prefinanciering of subsidiëring van archieven van scheppende of
utvoerende kunstenaars.”

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
Het artikel 39 van het voorontwerp van decreet bepaalt dat de opbrengst van de
administratieve geldboeten niet langer bij de Vlaamse Regulator van de Media (VRM)
terecht komen, maar in de algemene middelen van de Vlaamse begroting. Daardoor
heeft het bedrag van de opgelegde geldboeten niet langer als rechtstreeks gevolg de
verhoging van de werkingsmiddelen van de VRM.
De SARC wil expliciet in herinnering brengen dat de geldende regeling waarbij de
geldboeten op rekening van de VRM komen, niet in strijd was met de juridische
bepalingen van het Grondwettelijk Hof. De sectorraad wil hiermee een tegengewicht
vormen tegen de perceptie die soms rond deze zaak wordt gecreëerd.
De SARC vindt het voorstel een positieve zaak. De schijn van partijdigheid kan zo worden
weggenomen. Bovendien is dit al langer een vraag van de stakeholders en de VRM zelf.
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Sociaal-cultureel Volwassenenwerk
Het voorstel in artikel 56 voorziet om de aanvullende subsidies voor tewerkstelling voor
de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk toe te voegen aan de decreten
volgens dewelke de betrokken organisaties worden gesubsidieerd.
De SARC geeft positief advies. Het voorstel strookt met de afspraken die daarover
werden gemaakt met de vertegenwoordigers van de sector.

Uitleendienst kampeermateriaal en jeugdverblijfcentra
Het voorstel in de artikelen 57 tot en met 67 houdt het insourcen in van de Uitleendienst
Kampeermateriaal bij de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen.
Ook worden de bepalingen gewijzigd om ‘jeugdherbergen’ voortaan ‘hostels’ te noemen.
De SARC sluit zich aan bij het advies van de Vlaamse Jeugdraad.
Deze benadrukt dat er binnen een ingesourcete uitleendienst voldoende garanties
moeten zijn voor inspraak van gebruikers in de dienstverlening.
In de memorie van toelichting stelt de SARC, samen met de Vlaamse Jeugdraad, een
tekstuele wijziging voor.
Onder hoofdstuk XIX, p. 25 staat: ‘Op 16 juli 2007 besliste minister Anciaux om de vzw
ADJ te splitsen in 2 afzonderlijke entiteiten en het insourcen van de Uitleendienst
Kampeermateriaal.’
In een brief verstuurd op 12 maart 2008 en gericht aan de Vlaamse Jeugdraad, de Raad
van Bestuur, personeel en vakbonden van ADJ komt de minister terug op zijn
beleidsintentie om ADJ op te splitsen in 2 afzonderlijke entiteiten. Concreet betekent dit
dat ADJ het overkoepelend bestuursorgaan blijft voor de vormingscentra Destelheide en
de Hoge Rielen. Voorliggend decreet regelt enkel de insourcing van de uitleendienst, niet
de opsplitsing van ADJ in 2 afzonderlijke entiteiten. Wij stellen daarom voor dat er in de
memorie van toelichting enkel melding wordt gemaakt van de insourcing van de
Uitleendienst. De passage over de opsplitsing van ADJ in 2 afzonderlijke entiteiten moet
geschrapt worden vermits ze niet meer wordt doorgevoerd.

Brussel, 1 juli 2008

Iris Van Riet
Algemeen Secretaris
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