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Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse
bepalingen in het uitvoeringsbesluit bij het decreet voor sociaalcultureel volwassenenwerk
SITUERING
Op 9 juli 2013 vroeg Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de SARC om advies bij
het voorontwerp van besluit houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 houdende de uitvoering van het decreet
van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De Sectorraad SociaalCultureel Werk behandelde deze adviesvraag via schriftelijke procedure.
Het voorontwerp van besluit biedt de sociaal-culturele bewegingen meer zekerheid door de
mogelijkheid om erkend te worden en door de optie van een remediëring (in plaats van
onmiddellijke stopzetting) na een negatieve eindevaluatie. Er wordt tevens voorgesteld om
aan alle organisaties de subsidies in twee (in plaats van vier) voorschotten en een saldo uit
te betalen. Daarnaast werden wijzigingen doorgevoerd inzake de totstandkoming van de
visitatiecommissies en de uitbetaling van subsidies aan de federatie van organisaties voor
volksontwikkelingswerk (FOV).
De meeruitgave door eventuele nieuwe erkende bewegingen of door de verhoging van
subsidie-enveloppes van positief geëvalueerde sociaal-culturele bewegingen kan een
weerslag hebben op de begroting. De minister neemt zich voor om het decreet uit te voeren
binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten.
Het voorontwerp van besluit stelt tot slot enkele administratieve vereenvoudigingen voor. Zo
zouden bewegingen door het financieel behoefteplan meer ruimte krijgen om op langere
termijn te plannen en minder administratief belast worden. De administratieve opvolging
wordt geoptimaliseerd door de uitbetaling in twee (in plaats van vier) voorschotten en een
saldo en door de subsidiëring van het steunpunt op basis van een beleidsplan (in plaats van
een beheersoverkomst).

ADVIES
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk waardeert het voorontwerp van besluit om de sociaalculturele bewegingen via een erkenning meer zekerheid te geven. De bewegingen zijn de
meest recente werkvorm binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sinds de
totstandkoming van het decreet in 2003 hebben zij ten overvloede duidelijk gemaakt dat ook
deze werksoort een belangrijk aandeel heeft in de positionering van de sector.
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De erkenning maakt - in hoofde van de organisaties - een meer duurzaam en planmatig
beleid mogelijk. De raad begrijpt dat de beslissingen inzake erkenning en subsidiëring
telkens moeten worden genomen in samenhang met de in de begroting voorziene budgetten.
Toch wil hij erop wijzen dat deze werksoort van bij de start van het decreet een beperkt
subsidiekader heeft gekend. Dit blijkt ook uit het feit dat een aantal bewegingen voor deze
beleidsperiode een subsidie krijgt die beduidend lager ligt dan het in het decreet voorziene
minimum. De raad rekent erop dat in de toekomst, na deze wettelijke rechtszekerheid, ook
meer financiële duurzaamheid in de beleidsvoering wordt geboden.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk heeft geen tekstuele opmerkingen bij de bepalingen in
het voorontwerp van besluit. Hij sluit zich ook aan bij de omschakeling van vier trimestriële
naar twee semestriële voorschotten en de diverse bepalingen die voor de bewegingen en
voor Socius en FOV een administratieve lastenvermindering beogen.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk geeft positief advies aan het voorontwerp van besluit.
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