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In haarr zitting va
an 15 april 2013 keu rde de Vla
aamse Reg
gering hett voorontwerp van
decreet houdend
de bepaling
gen tot be
egeleiding van de aa
anpassing van de be
egroting
2013 principieel goed.
g
De hee
er Philippe MUYTE
ERS, Vlaa ms ministter van Financiën, Begroting,, Werk,
Ruimte
elijke Ordening en Sport, verzo
oekt de SA
ARC, nam
mens de Vllaamse Re
egering,
om spo
oedadvies over het voorontwer
v
rp van dec
creet.
De SA
ARC brengt advies uit over het artik
kel 22 da
at betrekkiing heeft op de
terbescchikkingste
elling van in
nfrastructu
uur.
Dit advvies kwam
m tot stand
d na bera
aadslaging
g in de Algemene R
Raad, Sec
ctorraad
Kunste
en en Erfgo
oed en de Sectorraad
d Sociaal-Cultureel Werk.
W
Het definitieve
e advies
werd do
oor de Algemene Ra
aad bekracchtigd via schriftelijke
s
e procedurre.
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Het arttikel 22 va
an het voo
orontwerp van prog
grammadec
creet machhtigt de Vlaamse
V
Gemee
enschap om infrastru
uctuur ter beschikking te stellen aan vvolgende culturele
c
organissaties:
1° Kaaitheater vzzw;
2° Beursschouwb
burg vzw;
as vzw;
3° Rosa
4° Daarkom vzw;
5° Stich
hting De Brakke Grond;
6° De B
Buren vzw.
Hiertoe
e sluit de Vlaamse
V
Ge
emeensch ap een beheersovere
eenkomst infrastructuur
met de betrokken
n organisatties.
Het be
etreft een toepassing van art ikel 10 va
an het dec
creet van 28 janua
ari 1974
betreffe
ende het Cultuurpact dat luid
dt als vollgt: “de re
egels inzaake erkenn
ning en
subsidiiëring in geld of
natura vvan gereg
gelede culturele acctiviteiten mogen,
naarge
elang het geval,
g
slech
hts worden
n vastgeste
eld krachte
ens een we
wet, een decreet of
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een beraadslaging van de vertegenwoordigende vergadering van de overheid. Bij
ontstentenis van dergelijke regels moeten alle toelagen en voordelen het voorwerp
zijn van en speciale begrotingspost op naam.”
Het decreet van 8 juli 2011 houdende de regeling van de begroting, de boekhouding,
de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle
door het Rekenhof bepaalt dat het toekennen van een voordeel in natura moet
worden beschouwd als een subsidie (art. 53) en bijgevolg alleen krachtens een
decreet kan worden toegekend (art. 54).
Het bovenvermelde artikel 22 voorziet de decretale basis om een
beheersovereenkomst te kunnen sluiten met Kaaitheater vzw, Beursschouwburg
vzw, Rosas vzw, Daarkom vzw, De Buren vzw en Stichting De Brakke Grond voor de
terbeschikkingstelling van infrastructuur die in eigendom is van de Vlaamse overheid.
Het artikel voorziet ook in het sluiten van een beheersovereenkomst die de
modaliteiten voor het beheer van de infrastructuur regelt.
Het gaat om een regularisatie in hoofde van de betrokken organisaties die nu al
gebruik maken van infrastructuur van de Vlaamse overheid.
De SARC geeft positief advies over de voorgestelde decretale bekrachtiging van een
bestaande toestand aan de bepalingen van het cultuurpact en van het rekendecreet.

Namens de Algemene Raad,
Luk Verschueren, algemeen voorzitter
Iris Van Riet, algemeen secretaris
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