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Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2009

De SARC werd op 10 oktober 2008 om spoedadvies gevraagd door Vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting over het voorontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009. De SARC brengt
advies uit over de artikelen die betrekking hebben op het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media. Omdat het programmadecreet doorgaans bepalingen bevat die meerdere
beleidsvelden aanbelangen, brengt de Algemene Raad een gecoördineerd advies uit. Dit jaar
hebben de artikelen 33, 34, 35 en 36 enkel betrekking op materies die de Sectorraad Sociaalcultureel Jeugd- en Volwassenenwerk aanbelangen. Dit advies kwam tot stand na consultatie
van de betrokken sectorraad.
Hoofdstuk IX.
Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Art.33
De paragraaf 4 die geschrapt wordt (art. 32, §4) in het decreet Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleid, was omwille van de veranderde timing van de erkenningsaanvragen
in de praktijk onrealiseerbaar.
De SARC vindt het daarom logisch dat deze paragraaf geschrapt wordt.
Hoofdstuk X.
Sociaal-cultureel Volwassenenwerk
Art.34
De SARC stelt vast dat dit artikel tegemoet komt aan de suggestie in het advies van 4
september 2008 van de sectorraad Sociaal-cultureel Werk, waarin werd aangedrongen
om het tijdelijke reglement voor de ondersteuning van projecten voor sociaal-culturele
verenigingen een structurele verankering te geven. Dit gebeurt nu door de
projectenregeling in te schrijven in een apart artikel 14bis in het decreet voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Niettemin blijft de SARC erop aandringen dat ook voor de andere werksoorten uit het
sociaal-cultureel volwassenenwerk een projectenregeling zou worden ingeschreven.
Art.35
Met dit artikel wordt tegemoet gekomen aan de initiële opties van het decreet voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk, in het bijzonder alle verenigingen honoreren volgens
dezelfde vastgestelde subsidiesleutels. Een tekort aan middelen resulteerde bij het tot
stand komen van het decreet van 4 april 2003 in een feitelijke aftopping van de subsidies
van sommige verenigingen tot een groei van maximaal 100.000 euro.
Artikel 35 van het voorliggende decreet heeft de bedoeling deze beknotting op termijn
teniet te doen of alvast in te perken.
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De SARC kan instemmen met deze intentie. De Raad dringt er wel op aan dat het
bijkomende krediet, dat aan de betrokken verenigingen wordt toegekend, een recurrent
karakter zou hebben. Ook verwacht de SARC dat in de memorie van toelichting bij de
uitgavenbegroting 2009 van de Vlaamse Gemeenschap (en desgevallend bij de
daaropvolgende jaren) expliciet zou worden aangegeven welk bedrag ter uitvoering van
het nieuwe lid van artikel 11 is opgenomen binnen de allocatie voor de sociaal-culturele
verenigingen. Alleen op die manier kan de decreetgever nagaan of de rechten van de
betrokken verenigingen volledig werden ingelost.
De SARC beschikt momenteel over geen enkel financieel gegeven uit de begroting 2009
van de Vlaamse Gemeenschap om na te gaan of het hier gaat om een substantiële
tegemoetkoming. De Raad suggereert dat de Vlaamse overheid inspanningen zou doen
om de beknotting van de betrokken organisaties zo snel als mogelijk volledig teniet te
doen.
Hoofdstuk XI.
Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd
Art.36
Dit artikel zorgt ervoor dat de ‘Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd’ wordt
opgericht.
De SARC heeft geen bedenkingen bij dit artikel. Hij verwijst ook naar het eerdere
positieve advies van 3 oktober 2008 over het voorontwerp van decreet houdende diverse
bepalingen over de Uitleendienst voor Kampeermateriaal voor de Jeugd.
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