Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES (goedgekeurd in de vergadering van 21.04.04) betreffende het
besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk
Algemeen
1. De Raad betwijfelt of het model van bestuurlijke vernieuwing zoals dat in het kader van
Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) werd uitgetekend werkbaar zal zijn. Volgens de Raad is
de absolute scheiding tussen beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering te artificieel.
2. Een te strikte opsplitsing tussen beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken
bemoeilijkt de onderlinge wisselwerking en kruisbestuiving nodig voor de uitbouw van
een doordacht cultuurbeleid.
3. De Raad dringt aan op het instandhouden van de huidige cultuur van overleg en dialoog
tussen de verschillende politieke beleidsverantwoordelijke, administratie, adviesorganen
en representatieve actoren in het werkveld.
4. De Raad is van oordeel dat de optimale keuze voor de oprichting van een raadgevend
comité bij een intern verzelfstandigd agentschap, zoals mogelijk gemaakt in de beleids- en
modelteksten rond de implementatie van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, zeker
in de context van het IVA sociaal-cultureel werk moet ingevuld worden. De nieuwe
beleidscontext is gebaat bij een adviserende instantie, bestaande uit maatschappelijke
actoren uit de sectoren sociaal-cultureel werk voor jongeren en volwassenen.
Tekstueel
Artikel 3
1° De Raad vraagt de formulering van artikel 3, 1° te expliciteren, zodat duidelijk wordt wie
– het intern verzelfstandigd agentschap dan wel de minister – instaat voor erkenning,
subsidiëring advisering, inspectie en evaluatie van de actoren.:
4° De Raad vraagt de term “aansturen” zoals deze wordt gehanteerd in de context van dit
ontwerpbesluit eenduidiger te omschrijven, zodat de indruk wordt weggenomen dat het
Intern Verzelfstandigd Agentschap de steunpunten op een eenzijdige manier dirigeert..
Memorie van Toelichting – artikelsgewijze toelichting
Artikel 3, 2°
De Raad vraagt de opsomming van de adviescommissies als volgt aan te vullen:
- beoordelingscommissie sociaal-culturele bewegingen
- beoordelingscommissie sociaal-culturele instellingen
- beoordelingscommissie sociaal-culturele verenigingen.

Artikel 3, 8°
De Raad stelt volgende tekstaanpassing voor:
“De agentschappen zijn een belangrijke bron van informatie voor het departement gezien
hun expertise inzake de concrete beleidsuitvoering en de toepassing van regelgeving, de
organisatie van processen en aanwending van middelen en instrumenten, hun terreinkennis
en de contacten met doelgroepen en klanten.”
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