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Voorstel vermindering aantal strategische adviesraden

Geachte,
In een conceptnota maakt de Vlaamse Regering haar voornemen bekend om het
aantal entiteiten binnen de Vlaamse overheid, waaronder de strategische adviesraden
te reduceren.
Eén van de onderdelen betreft de inbedding van de strategische adviesraad Cultuur,
Jeugd, Sport en Media (SARC) in de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen
(SERV).
De Algemene Raad van de SARC besprak dit voornemen en deelt via dit schrijven zijn
standpunt mee.
De SARC is van oordeel dat om het even welk voorstel tot herstructurering van het
strategische advieslandschap dient uit te gaan van de principes die in het kaderdecreet
Strategische adviesraden zijn opgenomen. Het gaat de volgende principes: autonoom
kunnen werken; ondersteund worden door een eigen secretariaat; toegang hebben tot
relevante informatie en een positie bekleden in de beleidscyclus. Voor het
beleidsdomein CJSM dient bovendien het Cultuurpact te worden gerespecteerd.
Vijf jaar ervaring met de SARC heeft ons duidelijk gemaakt dat de onafhankelijke
positie van de raad en de stevige procesmatige en inhoudelijke ondersteuning door
een secretariaat niet alleen de discussie tussen de leden verdiept, maar ook de
relevantie en bruikbaarheid van de adviezen voor de overheid bevordert.
De argumenten voor deze herstructurering (verkokering tegengaan, efficiëntiewinsten
boeken, kritiek over overlast bij het middenveld voorkomen en inhoudelijke verbreding
van adviezen bewerkstelligen) gaan alvast voor de SARC niet op.

Opgericht in 2008 is de SARC een fusie tussen de Vlaamse Sportraad, de Vlaamse
Mediaraad, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Raad voor de
Kunsten en de Raad voor Cultuur. De oprichting maakte juist een einde aan de
verkokering door van vijf raden één te maken en ook inhoudelijk een transversale
benadering te realiseren.

De ‘nieuwe’ SARC als rechtspersoon maakt optimaal gebruik van schaalvoordelen via
de dienstverlening van de MOD CJSM (ondersteuning ICT, personeelsbeleid,
verzending, juridische dienstverlening, ondersteuning website, boekhoudpakket samen
met de Vlaamse Regulator voor de Media). Voor verzekeringen zit de SARC in de
pooling die is opgezet door de Vlaamse overheid. Personeelsadministratie gebeurt via
Vlimpers. Het zal veel werk vragen om de al geleverde inspanningen inzake
schaalvergroting weer ongedaan te maken.
In de SARC is het middenveld vertegenwoordigd via representatieve
belangenbehartigers actief in het beleidsdomein CJSM. De SARC ontvangt geen
signaal uit het middenveld over een te grote belasting. Het ongenoegen dat zou leven
bij het middenveld en de sociale partners over het aantal advies- en overlegorganen
geldt alvast niet voor de SARC.
Wat het inhoudelijk verbreden van de adviezen betreft, vindt de SARC het bijzonder
jammer dat de advisering over culturele materies (in casu cultuur, jeugd, sport en
media) zou worden ‘ingebed’ in de SERV. Niet alleen omdat de advisering over
culturele materies in Vlaanderen een lange traditie heeft, maar vooral omwille van het
risico op verschraling. In een breed en open Vlaanderen zijn tal van verbindingen
tussen CJSM en andere bevoegdheidsdomeinen, zoals economie, welzijn,
gezondheid, toerisme, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, onderwijs,
internationaal beleid, bestuurszaken, milieu en financiën… De SARC is ook altijd actief
op zoek gegaan naar dwarsverbindingen maar dan wel vanuit de eigenheid en
specificiteit van cultuur, jeugd, sport of media.
Het vrijwaren van die eigenheid maakt dat cultuur, jeugd, sport en media het Vlaamse
beleid kunnen bevruchten en versterken.
Naast de noodzaak aan transversale brede adviezen, merken we dat de minister(s)
diepte-advies vragen over hun bevoegdheid ( Sport, Cultuur, Jeugd of Media). De
bevoegdheidsverdeling van CJSM over vier ministers, werkt de vraag naar
gespecialiseerde adviezen in de hand.
De SARC heeft al herhaaldelijk gepleit voor één minister voor het beleidsdomein
CJSM.
De praktijk toont aan dat de verkokering in CJSM al is weggewerkt, dat we gebruik
maken van schaalvoordelen, dat we oog hebben voor dwarsverbindingen en dat het
middenveld de SARC juist ervaart als een direct en efficiënt forum in plaats van een
overlast.
De SARC realiseert reeds al de principes uit het kaderdecreet en ziet daarom geen heil
in dit voorstel.
De Algemene Raad van de SARC vraagt de Vlaamse Regering om met zijn
argumenten rekening te houden en de SARC, net als de Strategische Adviesraad
Landbouw en Visserij, als aparte adviesraad te behouden.

Namens de Algemene Raad van de SARC,
Luk Verschueren
Algemeen voorzitter

