Raad voor Cultuur
Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006
De Raad voor Cultuur werd door Vlaams minister van Financiën en Begroting, en
Ruimtelijke Ordening om spoedadvies gevraagd over bovenvermeld decreet.
Vooraf wenst de raad te benadrukken dat de handelswijze om in een gevorderd
stadium van het beleidsvoorbereidende traject spoedadvies te vragen, de opdracht
van de raad om via onderbouwde en beredeneerde adviezen bij te dragen tot een
slagkrachtig Vlaams beleid, bemoeilijkt zo niet onmogelijk maakt.
Het moment waarop een adviesraad betrokken wordt bij een beleidstraject is immers
van essentieel belang om deze opdracht te kunnen realiseren.

Advies
Het advies heeft betrekking op hoofdstuk III. Cultuur van bovenvermeld voorontwerp
van decreet.

artikel 27
In uitvoering van de wet op het auteursrecht en de naburige rechten en in overleg
met de Gemeenschappen heeft de federale overheid een regeling voor het leenrecht
uitgewerkt.
Het leenrecht houdt in dat de auteurs een vergoeding ontvangen voor het uitlenen
van hun werken door openbare bibliotheken. In principe moet dit leenrecht door de
gebruikers van de openbare bibliotheken betaald worden maar het Koninklijk Besluit
voorziet in de mogelijkheid dat de Gemeenschappen het leenrecht afkopen.
De Vlaamse overheid heeft beslist om het leenrecht af te kopen en via een forfaitaire
vergoeding aan de verplichting te voldoen. Om deze vergoeding te betalen voorziet
de Vlaamse overheid een bedrag van 0,15 euro per inwoner. Het bedrag wordt
afgenomen van de 0,3 euro die in het decreet op het lokaal en integraal
cultuurbeleid door de Vlaamse overheid aan de gemeentebesturen voor hun
medewerking aan het streekgericht bibliotheekbeleid is voorzien (artikel 39 van dit
decreet – oorspronkelijk was 0,6 euro voorzien maar het programmadecreet bij de
begroting 2005 heeft dit bedrag gehalveerd).
Het is voor de auteurs een goede zaak dat het leenrecht er eindelijk komt.
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Het is positief dat de Vlaamse overheid beslist heeft om het leenrecht
globaal voor haar rekening te nemen. Dit betekent voor de openbare
bibliotheken en hun gebruikers een beperking van de administratieve last
die een individuele inning zeker zou hebben betekend.

artikel 28
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) is een overheidsdienst die de investeringen
voor de bouw of de aankoop van culturele infrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap financiert en investeringstoelagen voor culturele infrastructuur van
derden ten laste neemt. Via voorliggend voorontwerp van decreet krijgt het FoCI de
mogelijkheid om voortaan ook huurgelden,
erfpachtvergoedingen en andere noodzakelijke vergoedingen voor de culturele
infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap te betalen.
Deze mogelijkheid dient te worden voorzien omdat de overheid recent 3 culturele
gebouwen (KANTL in Gent, Grétrystraat 26 en Arenbergstraat 1D en 3 te Brussel in
erfpacht gaf via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. De Vlaamse Overheid sloot
een huurovereenkomst af met de erfpachter voor de duur van 18 jaar verlengbaar
met 9 jaar en voorziet nu dat het FoCI deze huurgelden rechtstreeks aan de
erfpachter kan betalen.
Het FoCI zal alleen huurgelden voor de eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap ten laste nemen. Eventuele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap
voor de
huurgelden voor infrastructuur van derden zal op een aparte basisallocatie onder het
programma 45.50 worden ingeschreven.
De Raad voor Cultuur erkent de technische noodzaak van de bepalingen in
het artikel 28. De raad benadrukt hiermee geen uitspraak te doen over het
investeringsbeleid van de Vlaamse Overheid ten aanzien van de culturele
infrastructuur.

artikel 29
In het decreet dat de toekenning regelt van subsidies aan organisaties die vallen
onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector wordt een bepaling
toegevoegd die een regeling bevat voor de terugvordering van uitgekeerde
voorschotten als blijkt dat deze hoger zijn dan de reëel gerealiseerde kosten.
Deze aanvulling laat toe de afhandeling van de financiële dossiers van exDAC’ers te versnellen en klantvriendelijker te maken in hoofde van de
betrokken organisaties.
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artikel 30
In het decreet dat de toekenning regelt van subsidies aan organisaties die vallen
onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector wordt een bepaling
toegevoegd die een regeling bevat voor de terugvordering van uitgekeerde
voorschotten als blijkt dat deze hoger zijn dan de verantwoorde uitgaven.
Deze aanvulling laat toe de afhandeling van de financiële dossiers van exDAC’ers te versnellen en klantvriendelijker te maken in hoofde van de
betrokken organisaties.
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