Preadvies van de Raad voor Cultuur over de voorstellen in verband met de oprichting en
samenstelling van een strategische adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media

De Raad voor Cultuur kreeg tijdens zijn bijeenkomst van 9 maart 2006 enige verduidelijking
rond de mogelijke vormgeving van de toekomstige strategische adviesraad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media. De beschikbare informatie werd in de schoot van de Raad
besproken en geeft aanleiding tot een preadvies, waarin een vijftal cruciale bekommernissen
van de Raad worden geformuleerd.

1 horizontale structuur
De toekomstige strategische adviesraad behoeft een structuur, waarbij de strategische
advisering niet alleen betrokken wordt op de globaliteit van het beleidsdomein Cultuur,
Jeugd, Sport en Media, maar ook strategische en operationele advisering op een maximale
manier toelaat voor de onderscheiden beleidsvelden. Vergelijkbaar met de adviseringswijze
in de Vlaamse Onderwijsraad kunnen we gewagen van vijf feitelijke strategische
adviesraden: de Algemene Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Raad voor
Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen en Jeugd, de Raad voor Kunsten en Erfgoed, de
Sportraad en de Mediaraad.
2 de samenstelling
De samenstelling van de Raden is erg belangrijk. Het voorgestelde systeem, waarbij de
Algemene Raad 13 leden en de overige raden 7 à 10 leden zouden hebben, is niet
werkbaar. Om tot een gedragen advisering te komen is het wenselijk dat de raden uit 15 tot
20 personen bestaan. De Raad is het eens met het principe van een gemengde
samenstelling van de raden: enerzijds vertegenwoordigers van de diverse sectoren,
anderzijds deskundigen met een gedegen expertise over beleidsdomein en/of
beleidsveld(en). Voor de Algemene Raad is het wenselijk dat voor een gelijkaardige
gemengde samenstelling wordt gekozen, hier met een evenwicht tussen vertegenwoordiging
van de andere strategische raden en deskundigen met een brede horizon.
3 nood aan ondersteuning
De toekomstige strategische adviesraad zal beschikken over rechtspersoonlijkheid. De Raad
voor Cultuur dringt erop aan dat de raden (inzonderheid de algemene raad) niet zouden
(over)belast worden door allerlei juridische, administratieve en andere logistieke
beslommeringen. De Raad dringt er daarom ten stelligste op aan dat de toekomstige raden
zouden kunnen beschikken over een ruime inhoudelijke en financiële ondersteuning. Een
gedegen secretariaat, dat zowel logistiek als sterk inhoudelijk opereert, is een conditio sine
qua non voor het welslagen van de opdracht van de raden. De Raad drukt de wens uit dat de
verschillende raden zouden kunnen werken met één algemeen secretariaat.
4 contact met ministers en parlement
De Raad voor Cultuur vindt het evident dat adviezen worden afgeleverd op vraag van het
parlement of van de Vlaamse ministers, inzonderheid de minister(s) die bevoegd is (zijn)
voor het beleidsdomein en de diverse beleidsvelden. De Raad vindt het even
vanzelfsprekend dat de raden op eigen initiatief adviezen kunnen uitbrengen ten behoeve
van de verantwoordelijke minister(s) en van het Vlaams Parlement. In die context is het
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belangrijk dat de raden rechtstreekse contacten kunnen hebben met minister(s) en het
Vlaams Parlement.
5 goede informatieverstrekking
De Raad voor Cultuur rekent op een goede en volledige informatiedoorstroming vanuit het
departement en de verzelfstandigde agentschappen naar de raden. Dit wordt het best
vastgelegd in een overeenkomst die tussen de raden en de leidende ambtenaren wordt
afgesloten. In het kader van de strategische beleidsadvisering is het daarenboven
noodzakelijk dat beleidsrelevante informatie, die in de schoot van advies- en
beoordelingscommissies wordt ontwikkeld, aan de respectieve adviesraden op een
structurele manier wordt ter beschikking gesteld. Hierbij wordt er nauwgezet op toegezien
dat de beoordelings- en adviescommissies niet worden geschaad in hun onafhankelijke
opstelling.

De Raad voor Cultuur zal te gelegener tijd een grondig en meer omstandig advies uitbrengen
over de beleidsintenties rond de oprichting en samenstelling van de strategische adviesraad
voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De Raad wenst dit de doen op basis
van de ontwerptekst(en), die voor advies aan de Raad zullen worden voorgelegd.
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