Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES ( goedgekeurd in de vergadering van 11.02.04 ) betreffende het
besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13
juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid.
Algemeen
1. De Raad wil in de eerste plaats benadrukken dat ze het uitgangspunt om slechts een
beperkt aantal gemeenten de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te dienen voor het
bekomen van de projectsubsidie, volledig kan onderschrijven.
2. De Raad vindt de beperking in de tijd van voorliggend voorstel tot 2007 een goede zaak.
Dit laat toe de periode 2004-2007 te zien als proefperiode om na afloop vanaf 2008 de
procedure te evalueren en eventueel open te trekken naar nieuwe gemeenschapscentra.
3. De Raad wenst zijn bezorgdheid te uiten over het feit dat in de voorgestelde wijziging van
artikel 7 niet meer bepaald wordt door wie de aanvraagdossiers zullen worden
beoordeeld..
4. De Raad vraagt tot slot om bij de timing voor indiening van de aanvraagdossiers bij de
bevoegde administratie – uiterlijk 40 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na
goedkeuring van het wijzigingsbesluit door de Vlaamse regering – rekening te houden
met perioden van jaarlijkse vakantie.

Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1
Artikel 7 §1 Omdat de Raad er voorstander van is om aan alle gemeenschapscentra die in
aanmerking komen voor deze projectsubsidie een werkingssubsidie toe te kennen conform de
cultuurpactwetgeving en omdat de Raad ook die gemeenten extra wil belonen die
geïnvesteerd hebben in de werking en meer bepaald in de programmering van de
gemeenschapscentra stelt ze volgende herformulering voor van artikel 7 §1 voor:
“ Ter uitvoering van artikel 21, §4, van het decreet kan een gemeente vanaf 2004 tot en met
2007 aanspraak maken op een jaarlijkse projectsubsidie voor het gemeenschapscentra. Het
voorziene totaalbedrag van 500.000 euro wordt als volgt verdeeld: enerzijds drie vijfden van
het totaalbedrag in gelijke delen te verdelen onder alle gemeenschapscentra die een
aanvraag hebben ingediend en formeel in aanmerking komen voor subsidiëring op basis
van de criteria vermeld in artikel 7 §§1-3 van onderhavig wijzigingsbesluit en anderzijds
twee vijfden van het totaalbedrag te verdelen onder die gemeenschapscentra die aan de
formele criteria zoals hierboven vermeld voldoen à rato van de uitgaven voor eigen
activiteiten georganiseerd door het gemeenschapscentrum met als bijkomende voorwaarde
dat deze uitgaven minstens 2 euro per inwoner bedragen.
Een gemeenschapscentrum kan slechts in aanmerking komen op voorwaarde dat:

1° de gemeente beschikt over een door de minister goedgekeurd beleidsplan;
2° de gemeente niet in aanmerking komt voor de subsidiëring van een cultuurcentrum op
basis van het decreet, maar wel beschikte over een cultuurcentrum dat erkend is op basis van
het decreet van 24 juli 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van de
Nederlansdtalige culturele centra;
3° het gemeenschapscentrum professioneel ondersteund wordt door een cultuurfunctionaris
of door een cultuurbeleidscoördinator met als aanvullende taak de dagelijkse leiding van het
gemeenschapscentrum.”
Aanvullende motivering
Het totaalbedrag zoals hierboven vermeld, wordt verdeeld in twee ongelijke delen: enerzijds
drie vijfden en anderzijds twee vijfden.
Het drie vijfdedeel van dat totaalbedrag wordt gelijkmatig verdeeld onder alle gemeenten die
in aanmerking komen, waardoor verschillen afhankelijk van de grootte van de gemeente,
worden uitgesloten. Dit biedt alle gemeenten de mogelijkheid om initiatieven te ontwikkelen.
De overige twee vijfden van het totaalbedrag worden als gevolg van de gestelde norm inzake
de minimumbesteding per inwoner, verdeeld onder een allicht kleiner aantal gemeenten, die
bewezen hebben extra inspanningen te leveren voor de uitbouw van een degelijke
programmering.
Aangezien in artikel 7 §2, 2° van dit wijzigingsbesluit toch reeds een financiële afrekening ter
staving moet opgemaakt worden, vraagt dit geen extra inspanning van de gemeente.
Daarenboven wenst de Raad te beklemtonen dat het inwoneraantal reeds in aanmerking wordt
genomen bij de berekening van de 1 euro supplementaire subsidie per inwoner in het kader
van de uitvoering van het cultuurbeleidsplan (decreet artikel 21 §2).
Artikel 7 §2
1° en 2° De Raad stelt voor om bij deze twee elementen de jaartallen 2002 en 2003 te
vervangen door 2001 en 2002.
Motivering
De Raad stelt deze tekstaanpassingen voor uitgaande van volgende overwegingen:
1. Een goedgekeurde afrekening van een bepaald jaar is meestal pas in de tweede helft van het
daaropvolgende jaar beschikbaar;
2. Het jaar 2003 is gezien de toenmalige rechtsonzekerheid waarin bepaalde centra
verkeerden, niet echt geschikt als referentiejaar.
3° .De Raad stelt voor dit lid van §2 als volgt aan te passen: “ een verklaring van de gemeente
dat de projectsubsidie jaarlijks zal worden besteed aan het geheel van activiteiten
georganiseerd in het kader van een gemotiveerde doelgroepenbenadering.”
Motivering
1. De Raad vindt de opsomming van scholen, jongeren, kinderen of senioren te beperkend.
2. De Raad vindt het wenselijk de indieners van een dossier meer vrijheid te laten voor een
doelgroepenbepaling die strikter geënt is op de lokale situatie.
3. De Raad vindt het wel onontbeerlijk dat een vrijere bepaling van de doelgroepen gepaard
gaat met een omstandige motivering van die keuze.

5° Omdat de Raad vindt dat deze passage aanleiding kan geven tot dubbele interpretatie stelt
hij volgende herformulering voor:
“ een verklaring van de gemeente dat ze jaarlijks, van 2004 tot 2007, ten minste hetzelfde
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bedrag zal uitgeven voor de totale programmering van het gemeenschapscentrum als dat
wat ze ontvangt voor de projectsubsidie”.
Artikel 7 §3
1° Naar analogie van de opmerking zoals geformuleerd naar aanleiding van artikel 7§2, 3°
van dit wijzigingsbesluit stelt de Raad volgende tekstaanpassing voor:
“een goedgekeurde financiële afrekening over het voorbije jaar, in de vorm door de
administratie bepaald, met de uitgaven voor de eigen programmering van het
gemeenschapscentrum , waarin de uitgaven voor het geheel van activiteiten georganiseerd
in het kader van een gemotiveerde doelgroepenbepaling , zoals bepaald in §2, 3°, duidelijk
te onderscheiden zijn; “
2° Naar analogie van de opmerking zoals gesteld naar aanleiding van artikel 7§2, 3° en
artikel 7§3, 1° stelt de Raad ook hier volgende herformulering voor:
“een overzicht van het eigen aanbod tijdens het voorbije jaar in het kader van een
gemotiveerde doelgroepenbepaling zoals bedoeld in §2, 3°.”

i.o. Marleen Platteau, voorzitter raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
Christine Bussche, secretaris
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