ADVIES

Algemene Raad i.s.m.
Sectorraad Kunsten en Erfgoed,
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk,
Vlaamse Sportraad
14 oktober 2014

Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2015 – hoofdstukken 15 en 19
Namens de Vlaamse Regering verzoekt Vlaams minister van Begroting, Financiën en
Energie Annemie Turtelboom de SARC per mail van vrijdag 3 oktober 2014 en per brief van
7 oktober 2014 om advies aangaande het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2015. Het betreft een advies met spoed. De definitieve
goedkeuring van het ontwerp van decreet is gepland op 17 oktober 2014.
Bij nazicht bleken de relevante artikels voor de SARC de artikels 120 (hoofdstuk 15) en 140
(hoofdstuk 19).
Onderstaand advies werd door de SARC-Algemene Raad, in samenwerking met de
Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse
Sportraad schriftelijk afgehandeld.

Advies

1. Hoofdstuk 15: Fonds CED-ECP
De voormalige Europese programma’s Cultuur, MEDIA en MEDIA Mundus worden voor de
programmaperiode 2014-2020 verenigd binnen het nieuwe Creative Europe programma. Na
een overgangsperiode zullen op 1 januari het voormalig Cultuur Contactpunt (CCP) en de
MEDIA Desk worden samengebracht binnen de Creative Europe Desk (CED). Deze desk
maakt deel uit van het departement CJSM en staat in voor de advisering en praktische
ondersteuning bij de opmaak van een subsidieaanvraag.
Door de wijziging van het Europees programma en de samenvoeging van het Cultuur
Contactpunt en de Mediadesk, wordt met artikel 120 van het voorontwerp van decreet een
aanpassing van het voormalig fonds CCP-ECP doorgevoerd. De middelen die voorheen
apart aan CCP en Media Desk werden betaald, worden voortaan in één bijdrage aan de
Creative Europe Desk gestort.
Advies:
De voorgestelde wijziging beoogt de aanpassing van het voormalig CCP-ECP fonds aan de
nieuwe structuur van de desks. Deze wijziging heeft dusdanig geen implicaties op de
bedragen die van de Europese Commissie worden ontvangen ter ondersteuning van de
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betreffende Europese programma’s. De SARC is van mening dat het begrotingsfonds met
variabel krediet een geschikt instrument is om de werking van de desks te ondersteunen en
heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij deze wijziging. De SARC rekent er wel op dat de
afgesproken minima van verdeling voor respectievelijk media en cultuur behouden zal
blijven.

2. Hoofdstuk 19: Vlaams Provinciefonds
In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 worden de financiële stromen van
Vlaanderen naar de lokale besturen vereenvoudigd en zal Vlaanderen vanaf 2015
beschikken over twee fondsen: het Gemeentefonds (inclusief het Stedenfonds) en een nog
op te richten Investeringsfonds.
Het voorontwerp van decreet stelt voor om het decreet van 29 april 1991 betreffende het
Provinciefonds op te heffen met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van artikel 4, 5,
7bis en 14, tweede lid, die worden opgeheven met ingang van 1 januari 2016.
Advies:
De SARC heeft in eerdere adviezen 1 gewezen op de belangrijke hefboomfunctie die de
provincies opnemen wat betreft de cultuur-, jeugd- en sportinitiatieven in Vlaanderen.
De SARC betreurt dat het provinciefonds eenzijdig wordt afgeschaft.
De afschaffing zal gevoeld worden in de cultuur-, jeugd en sportsector. Temeer omdat deze
afschaffing er komt op een moment van bestuurlijke hervorming waarbij de
persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies worden overgeheveld.
De SARC vraagt zich af hoe de Vlaamse Regering ervoor zal zorgen dat de organisaties en
instellingen, met vaak erg relevante maatschappelijke activiteiten en doelstellingen, niet
bedreigd worden in hun levensvatbaarheid en hun werking. Zo zullen alle provinciale
cultuur-, jeugd- en sportdiensten hun dienstverlening, ondersteuning, enz… vanaf volgend
jaar noodgedwongen moeten terugschroeven of stopzetten. Hoe zal de Vlaamse Regering
ervoor zorgen dat maatschappelijk waardevolle activiteiten op bovenlokaal of provinciaal
niveau behouden blijven? Wat met de ondersteuning van sportevenementen of de
subsidiëring van sportinfrastructuur? Wat met het complementair beleid inzake
erfgoedwerking (collectiebeleid, registratie, digitalisering, depot, expertise-uitbouw,
dienstverlening en ondersteuning,…)? Wat met de ervaring en expertise op het vlak van
regionale samenwerking en afstemming die reeds jarenlang, dankzij provinciale steun, is
opgebouwd bij onder meer de cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, musea?
De uiteenlopende beleidskeuzes van de provincies kunnen onmogelijk in een uniforme
eenmakingsbeweging worden geïntegreerd zonder een duidelijke beleidsvisie op functies,
verwachtingen en (nieuwe) opdrachten van het Vlaams en het gemeentelijk niveau. Door het
kerntakendebat eens te meer voor zich uit te schuiven dreigt chaos en vernietiging van
moeizaam opgebouwde realisaties.
Dit is een complexe oefening die een grondige voorbereiding en vooraf uitgetekende visie
vergt en waarbij elke opgenomen taak, elke ondersteuning, alle ingezette middelen van de
provincies naar doel, effectiviteit en relevantie ook voor de toekomst getoetst moeten worden
op maximale continuïteit op het meest aangewezen niveau, dat niet per definitie het
gemeentelijke is.

1
Zie o.a. het Advies van 26 september 2014 over het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor wat betreft
complementair kunsten- en cultureel erfgoed beleid en over de geplande besparingen (hier); het Advies van 17
september 2014 bij het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering wat betreft het overhevelen van subsidies voor
lokaal cultuur- en jeugdbeleid aan lokale besturen naar het Gemeentefonds (hier); Advies van 29 maart 2012 bij
de tweede principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering
van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid en van het voorontwerp van decreet
betreffende het lokaal cultuurbeleid (hier), het Gecoördineerd advies van 8 december 2011 (over het lokaal
cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid en het Sport voor Allen-beleid) (hier).
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De SARC vraagt met nadruk om in de loop van 2015 de dialoog aan te gaan en een nieuw
constructief kader uit te werken met respect voor initiatieven, organisaties en publiek.

Namens de Algemene Raad,
Luk Verschueren, algemeen voorzitter
Iris Van Riet, algemeen secretaris
Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed,
Heidi De Nijn, voorzitter
Herman Baeten, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
Namens de Vlaamse Sportraad,
Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, ondervoorzitter
Nai Han Lau, secretaris
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