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In vogelvlucht
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Sectorraad Kunsten en Erfgoed
Bouwstenen voor een
visieontwikkeling op een helder en
duurzaam kunsten- en erfgoedbeleid

Thema’s (1)
–2-jarige subsidies en herdenken
projectsubsidies
–Samenstelling Adviescommissie
–Verwachtingen CultuurInvest
–Nood aan duidelijkheid op vele
vlakken

- Continuïteit ≠ structurele subsidie
- Ondersteuning op basis van reële noden
en identiteit van instelling
- Beoordelingsmechanismen
- Rol van steunpunten
- Specifieke suggesties erfgoed en kunsten

Thema’s (2)
–Begrip ‘schottenloos’
• Alternatief voorstel
–Vragen naar onderzoek
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Onduidelijke rol tweejarige
subsidies

Termijnen
Projecten

> Doel opnieuw scherp stellen
OF
> Anders nadenken over projectsubsidies

Spreiden over meerdere jaren
> Continuïteit
> Geen overbodige planlast
> Verminderde druk structurele aanvragen
! Minimumpercentage

Structureel: 5 jaar

Samenstelling adviescommissie
Afgevaardigden beoordelingscommissies
+ experts
Vb. Adviescommissie Cultureel Erfgoed,
Algemene Raad SARC

CultuurInvest
Grote verwachtingen niet ingelost
Bij evaluatie rekening houden met
- grotere mate van soepelheid
- aandacht voor ‘leren ondernemen’
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Veldinput steunpunten

Erfgoedconvenants
Duidelijkheid scheppen

Betere wisselwerking steunpunten veld
- Ondersteunende rol vergroten
- Problemen helpen oplossen

Financiering
> Identiteit van instelling factor bij subsidieaanvraag
> Algemeen aanvaarde structuur voor correcte
financiering
> Heldere communicatie van beide kanten
> Kunsten: minimaal budget per sector, jaar na
jaar beleidsaccenten
> Erfgoed: substantieel bedrag Vlaams niveau
met beheersovereenkomst

> Erfgoedfora: experimenteerfase
verlaten
> Erfgoedcel vs. erfgoedforum

Lange termijn
Grote lijnen voor mogelijke
decreetwijzigingen
Aanzet tot diepere discussie

Interne staatshervorming?
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Alternatieve beoordeling
Consequente toepassing
‘schottenloos’ leidt tot voorstel
voor alternatief
beoordelingsmechanisme:
pool van beoordelaars

Pool van beoordelaars
> Alle disciplines vertegenwoordigd
> Dispatching van dossiers door administratie
en commissie van ‘ankerpersonen’
> Per dossier commissie met relevante
beoordelaars uit pool
> Schriftelijke beoordeling, bij discussie
samenkomen

! Intensieve rol administratie

Nood aan wetenschappelijke
onderbouwing
> Subsidiemogelijkheden diverse
decreten
> Gewenste mate van
schottenloosheid
> Praktische haalbaarheid ‘pool van
beoordelaars
> Spreidingsproblematiek

Sectorraad Kunsten en Erfgoed
Johan Thielemans, voorzitter
Chantal De Smet, ondervoorzitter
www.sarc.be – sarc@vlaanderen.be
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