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Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018
In haar zitting van 13 april 2018 keurde de Vlaamse Regering bovenvermeld voorontwerp van
decreet principieel goed. Diezelfde dag ontving de SARC de vraag een advies in spoedprocedure uit
te brengen vermits de definitieve goedkeuring van het voorontwerp van decreet reeds op vrijdag 27
april werd gepland.
De SARC brengt advies uit over hoofdstuk 3: Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
•
•
•
•
•

Afdeling 1: Verdeling investeringsmiddelen overgedragen provinciale gebouwen
Afdeling 2: Provinciale middelen jeugd
Afdeling 3: Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht
Afdeling 4: Fonds vrijwilligersbeleid
Afdeling 5: Indexatie dotatie diensten met afzonderlijk beheer “de beheersdienst van het
Kasteel-Domein van Gaasbeek” en “het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse
Gemeenschap ‘Landcommanderij Alden Biesen’ te Bilzen”

De SARC wenst op te merken dat het in de adviesvraag vooropgestelde tijdspad, met definitieve
goedkeuring op 27 april, korter is dan de reguliere spoedprocedure die voorziet in tien werkdagen.
Om meegenomen te worden in het proces, dient het advies immers enkele dagen voor de geplande
goedkeuring aangeleverd te worden.

Advies
•

Afdeling 1: Verdeling investeringsmiddelen overgedragen provinciale gebouwen

Artikel 5 regelt de verdeling van de investeringsmiddelen voor de overgedragen provinciale
gebouwen. Deze verdeling volgt op de overdracht van de infrastructuur zoals geregeld op basis van
het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering
van de provincies. Er werden 14 gebouwen overgedragen: 8 aan lokale besturen en 6 aan de Vlaamse
overheid.
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De investeringsmiddelen bestemd voor deze 14 gebouwen in de periode 2018 tot en met 2024
bedragen een totaal van 24,5 miljoen euro of 3,5 miljoen euro per jaar. Voor de verdeling van de
middelen tussen de provincies is een verdeelsleutel bepaald op basis van de verevende middelen per
provincie. De verdeling binnen elke provincie wordt beslist op basis van meerjarenplannen voor de
periode 2018-2024, opgemaakt door respectievelijk de lokale besturen, voor de gebouwen die aan
hen zijn overgedragen, en het Fonds Culturele Infrastructuur, voor de gebouwen die aan de Vlaamse
overheid zijn overgedragen.
De SARC heeft geen opmerkingen.

•

Afdeling 2: Provinciale middelen jeugd

Artikel 6 regelt de voortzetting van de voormalige provinciale subsidies aan een aantal
jeugdverenigingen onder de vorm van bijkomende subsidies. Het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt daartoe aangepast met een paragraaf
die voorziet in de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om bijkomende middelen toe te kennen aan
erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie en
cultuureducatieve verenigingen voor de periode 2018 tot en met 2021.
De SARC heeft geen opmerkingen.

•

Afdeling 3: Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht

Artikel 7 voorziet in de nodige aanpassingen van de middelen- en de uitgavenbegroting om uitvoering
te kunnen geven aan een uniform Belgisch systeem voor de filmkeuring. Hieromtrent wordt in 2018
een samenwerkingsakkoord opgemaakt met de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad. De Vlaamse
Gemeenschap zal de rol van coördinator en secretaris opnemen. De andere overheden zullen hiertoe
een bijdrage overmaken. Met deze inkomsten zal een personeelslid aangeworven worden.
De SARC heeft geen opmerkingen.

•

Afdeling 4: Fonds vrijwilligersbeleid

Artikel 8 regelt de creatie van een begrotingsfonds in het kader van de financiering van de
vrijwilligersverzekering. Vanaf 2018 neemt Vlaanderen de gratis vrijwilligersverzekering voor haar
rekening. Voorheen werd dit door de provincies voorzien. De Vereniging van de Vlaamse Provincies
(VVP) bouwde de voorbije jaren een reserve op met de middelen die de Nationale Loterij ter
beschikking stelde voor de financiering, het beheer en de promotie van de vrijwilligersverzekering.
Nadat de reserve precies is bepaald door de revisor van de VVP, zal deze worden overgezet op het
begrotingsfonds beheerd door de Vlaamse overheid.
De SARC heeft geen opmerkingen.

•

Afdeling 5: Indexatie dotatie diensten met afzonderlijk beheer “de beheersdienst van het
Kasteel-Domein van Gaasbeek” en “het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse
Gemeenschap ‘Landcommanderij Alden Biesen’ te Bilzen”

Advies Programmadecreet BA 2018
23 april 2018

2

Artikel 9 voorziet in een decretale basis voor de indexatie van de dotatie voor respectievelijk het
Kasteel-Domein van Gaasbeek en de Landcommanderij Alden Biesen. De indexatie heeft enkel
betrekking op het aandeel van de loonkost binnen de dotatie.
De SARC heeft geen opmerkingen.
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