Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2006
Advies van de Raad voor Cultuur

I. Hoofdstuk II. Archiefdecreet.
Art.2 - 4
Er worden twee wijzigingen voorgesteld.
De eerste wijziging heeft tot doel om de eerste beleidsperiode voor subsidiëring van
de archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische
stromingen met één jaar te verlengen.
De tweede wijziging heeft betrekking op de samenvoeging van de DAC-middelen met
de gewone werkingsmiddelen.
Wat betreft de eerste wijziging:
Het gaat om een duidelijke verlichting van de administratieve last en om een
functionele verbetering.
Omdat het archiefdecreet pas op 19 juli 2002 werd goedgekeurd kon de eerste
beleidsperiode niet ingaan op 1 januari 2002. De beleidsplannen zijn dus met een
jaar vertraging in werking getreden.
De raad staat positief tegenover het voorstel om de eerste beleidsperiode met
één jaar te verlengen.
Het feit dat de archiefinstellingen nu een extra jaar krijgen om de lopende
beleidsplannen uit te voeren, is een logisch gevolg van het feit dat het decreet
later dan gepland werd goedgekeurd.
Wat betreft de tweede wijziging:
Het gaat om een administratieve vereenvoudiging en een verruiming van de
autonomie van de instellingen. Zij krijgen naast de "gewone" subsidie een specifieke
bijkomende subsidie om het Vlaams Intersectorale Akkoord 2000-2005 (VIA) uit te
voeren, rechtstreeks uitbetaald. Deze werkwijze impliceert dat er geen garantie meer
is dat de middelen gebruikt worden voor tewerkstelling.
De raad adviseert om aan artikel 3 een paragraaf toe te voegen luidend als
volgt:
“De aldus verdeelde subsidie wordt als een jaarlijkse enveloppensubsidie
toegekend aan het archief- en documentatiecentrum. De organisatie moet
jaarlijks aantonen dat de subsidie verder wordt besteed aan tewerkstelling.”
Zo wordt blijvende aandacht voor tewerkstelling gegarandeerd.
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Hoofdstuk XVIII. Vlaams Informatiepunt Jeugd
Art. 35
Het hoofdstuk heeft betrekking op het voorstel tot oprichting van een Vlaams
Informatiepunt Jeugd (VIPjeugd). Deze organisatie wil de bestaande
informatiekanalen overkoepelen en een soort ‘kwaliteitsmerk’ invoeren voor de
uitgaande informatie. Men is van mening dat in het verleden het informatiebeleid
nogal moeilijk liep. De bestaande informatie is niet gegarandeerd correct of volledig.
De raad is van oordeel dat er in het voorontwerp van programmadecreet
onvoldoende duidelijkheid wordt geboden over de doelstellingen en de taken
van het Vlaams Informatiepunt Jeugd om advies te kunnen geven.
Dergelijk nieuw initiatief wordt beter via decreetgeving in het kader van het
jeugdbeleid geregeld dan via een programmadecreet.
In tweede orde adviseert de raad om de term ‘vereniging zonder winstgevend
doel’ te vervangen door ‘vereniging zonder winstoogmerk’ wat zowel
taalkundig als juridisch de correcte term is.
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