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Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende het overleg en de
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
__________________________________________________________________________________
Op 23 juli 2018 heeft Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, de SARC
gevraagd om een advies te formuleren bij het voorontwerp van decreet betreffende het overleg en
de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (ook ‘Brusseldecreet’ genoemd).
De Algemene Raad van de SARC heeft zijn advies uitgebracht op 14 september 2018.

Situering
De Beleidsnota 2014-2019 Brussel plaatst als eerste en belangrijkste doelstelling een betere
samenwerking met alle andere overheden en bestuurslagen voorop en meer bepaald met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als de preferentiële partner van Vlaanderen in Brussel. De
VGC is een gedecentraliseerd bestuur ten dienste van de Vlaamse Brusselaars. Ze draagt mee zorg
voor de uitvoering van de Vlaamse decreten in Brussel en ondersteunt Vlaamse voorzieningen op het
vlak van cultuur, onderwijs en welzijns- en gezondheidszorg. Het voorliggend voorontwerp van
decreet regelt het overleg en de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Het decreet regelt meer bepaald de volgende zaken:
•
•

•
•
•

de jaarlijkse werkingsdotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan de VGC;
de overheveling van de middelen van de sectordecreten, die voor de lokale besturen in
Vlaanderen al eerder in het gemeentefonds zijn opgenomen, in de algemene dotatie van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (met uitzondering van de middelen voor de
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking);
de wijze waarop de VG en de VGC overleggen over de uitvoering van het Vlaams
Gemeenschapsbeleid in Brussel;
de aanpassing van het bestuurlijk toezicht;
de basis voor de aanpassing van het begrotings- en rekeningstelsel van de VGC.

Dit decreet voorziet dat de dotatie van de VGC, naast de middelen ter beschikking gesteld door de
Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, voortaan ook de middelen van de vroegere sectorale
subsidiëring voor jeugdbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, de aanpak van de grootstedelijke
problematiek (het vroegere Stedenfonds) en de kinderarmoedebestrijding omvat. In totaal gaat het
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om een bedrag van meer dan 24 miljoen euro dat wordt toegevoegd aan de jaarlijkse dotatie van de
VGC.

Advies
De SARC is tevreden dat de overgehevelde middelen geoormerkt blijven voor de onderscheiden,
opgesomde sectoren. De respectieve verdeling binnen de vermelde sectoren wordt wel overgelaten
aan de VGC. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC
wordt de besteding van deze middelen gekoppeld aan strategische en beleidsdomeinspecifieke
doelstellingen die via de beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan en
jaarrekening) opgevolgd worden.
De raad vindt het belangrijk dat de VGC ruimte krijgt om haar beleid af te stemmen op de
noodwendigheden van een Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel. Vanuit dit oogpunt zijn er enige
bedenkingen te formuleren bij de strikte opvolgingsprocedures en bij de veelheid aan documenten
die de VGC dient over te maken. Het staat de raad voor dat er inzake planlastvermindering nog een
ruime marge voor verbetering mogelijk is.
Tot slot wenst de SARC nog een specifiek punt onder de aandacht te brengen. Met betrekking tot het
lokaal cultuurbeleid vermelden artikels 34 en 36 respectievelijk:
Art. 34. In titel 3, hoofdstuk 6, van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid wordt afdeling 1, die bestaat uit artikel 40 tot en met 48, opgeheven.
Art. 36. (…) In afwijking van artikel 5 ontvangen de Brusselse gemeenten in de lokale
beleidscyclus van de VGC, die loopt tot 31 december 2025, minimum hetzelfde subsidiebedrag
als in 2019.
Indien een gemeente geen cultuurbeleidsplan meer zou opmaken of indienen, of de bibliotheek zou
sluiten, zou de VGC toch hetzelfde subsidiebedrag moeten uitbetalen. De SARC stelt daarom voor het
artikel 36 als volgt aan te vullen:
Art. 36. (…) In afwijking van artikel 5 ontvangen de Brusselse gemeenten in de lokale
beleidscyclus van de VGC, die loopt tot 31 december 2025, minimum hetzelfde subsidiebedrag
als in 2019 op voorwaarde dat zij tot 31 december 2025 blijven voldoen aan de bepalingen
die van kracht waren voor de inwerkingtreding van dit decreet. Zij dienen hun
cultuurbeleidsplan in voor 31 december 2019 bij de VGC.

Namens de Algemene Raad,
Luk Verschueren, algemeen voorzitter
Gaëtan Poelman, algemeen secretaris
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