Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES ( goedgekeurd in de vergadering van 11.02.04 ) betreffende het
voorontwerp van decreet op aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de
culturele sector.
Algemeen
1. Dit advies kwam tot stand na een systematische toetsing van de elementen van het advies,
zoals het op 14.05.03 door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding werd
goedgekeurd, aan de herwerkte tekst van onderhavig voorontwerp van decreet.
2. De Raad wenst zijn appreciatie uit te drukken over de intentie om deze regularisatie nog
tijdens de lopende beleidsperiode te finaliseren.
Artikelsgewijze bespreking
Art. 2
10° Omwille van mogelijke veranderingen in de globale structuur in het kader van de
vernieuwingsoperatie Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) vindt de Raad het wenselijk de term
‘administratieve entiteit’ overal in de tekst te vervangen door ‘administratieve entiteiten’
Art. 5
Bij dit artikel stelt de Raad volgende aanvulling voor:
“… Deze subsidie is maximaal het bedrag van de volledig verplichte loonkosten op basis van
de oorspronkelijk toegekende functie en conform de geldende CAO voor het – op het
moment van de regularisatie bepaalde – barema”
Motivering
Er moet wel degelijk rekening gehouden worden met de functie die daarmee verband houdt,
gelimiteerd tot het maximumbedrag dat is ingeschreven en dit om te voorkomen dat een
werknemer met gunstiger loonvoorwaarden vóór de regularisatie deze zou verliezen ná de
regularisatie.
Art. 6
§1 de Raad stelt voor §1 van dit artikel als volgt te herschrijven:
“Wanneer de arbeidsovereenkomst met de te vervangen werknemer wordt beëindigd, dan
wordt tot het einde van de lopende beleidsperiode, de vervanger in dezelfde functie
gesubsidieerd. Het bedrag van de subsidie is bij de start van de vervanging aangepast aan de
reële anciënniteit van de vervanger met een maximum van het eerder toegekende bedrag
aan de vervangen werknemer.”
Motivering
Het feit dat de reële anciënniteit van de vervanger in rekening wordt genomen, gaat niet
gepaard met een meeruitgave door de sleutel van het maximumbedrag, die in het ontwerp
werd ingeschreven.

Art. 9

Omdat de de regularisatie reeds achter de rug is, is de Raad van mening dat dit artikel
overbodig is.
Art. 13
§3 De Raad stelt voor deze paragraaf als volgt te herschrijven:
“ De Vlaamse regering legt de objectieve parameters vast en bepaalt de nadere regels met
betrekking tot de verdeling van de middelen binnen elke sector na voorafgaandelijk
betrekken van de adviesraden en na consultatie van de sociale partners.”
Toevoeging
De Raad is unaniem akkoord om ook de uitbreiding van artikel 15, die werd meegegeven in
een toelichting door een woordvoerder van het Kabinet bij aanvang van de vergadering van
de commissie volksontwikkeling, mee te bespreken. Dit ondanks het feit dat deze toevoeging
geen deel uitmaakt van de tekst zoals die wordt voorgelegd voor advies.
Het betreft de uitbreiding dat de bedoelde tewerkstelling eveneens, mits bepaalde
voorwaarden, kan worden gerealiseerd bij een openbaar initiatief.
De Raad vindt deze uitbreiding positief omdat ze extra mogelijkheden aanreikt aan het lokaal
cultuurbeleid en omdat de verplichte betrokkenheid van de gemeentebesturen enerzijds en van
de lokale adviesraden anderzijds ook de nodige garanties biedt.
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