Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES (goedgekeurd in de vergadering van 17.11.04 ) betreffende
uitvoering begroting 2004 en begroting 2005 van de Vlaamse Gemeenschap
De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, verder genoemd de Raad, heeft op
woensdag 17 november 2004 op eigen initiatief van gedachten gewisseld over de uitvoering
van de begroting 2004 en de ontwerpbegroting 2005.
De Raad betreurt dat hij niet op systematische wijze betrokken wordt bij de voorbereiding van
de begroting Nochtans vindt de Raad het opportuun dat de geëigende adviesorganen voor de
culturele sector de mogelijkheid tot advisering zouden krijgen voor de budgettaire facetten
van het cultuurbeleid. De begroting is voor de overheid immers het instrument bij uitstek om
de beleidsintenties en beleidsopties te concretiseren.
In zijn advies heeft de Raad zich noodgedwongen moeten baseren op de gedrukte stukken van
het Vlaams Parlement, zoals ze vandaag ter beschikking zijn van de Raad. De onvolledigheid
van het bronnenmateriaal – in casu het niet ter beschikking zijn van de memorie van
toelichting – en de hoogdringendheid waarmee dit advies dient te worden uitgebracht
verklaren waarom dit advies niet allesomvattend kan zijn en zich noodgedwongen (voorlopig)
beperkt tot volgende algemene bekommernissen:
•

De Raad kan niet akkoord gaan met een werkwijze waarbij op slechts twee maand vóór
het einde van een lopend begrotingsjaar gemeenten en/of organisaties op de hoogte
worden gebracht van een belangrijke lineaire besparingsmaatregel op toegezegde
kredieten (initieel begrotingsdecreet 2004).

•

De Vlaamse regering heeft op 13 juli 2001 het decreet houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid goedgekeurd. (B.S. 29 september 2001).
De continuering van de destijds gemaakte afspraken is een conditio sine qua non voor het
welslagen van de uitvoering van het decreet.

•

Daarom betreurt de Raad het ten zeerste dat de vereiste financiële middelen voor een
optimale uitvoering van het decreet in de begroting 2004 en in de ontwerpbegroting 2005
niet gewaarborgd worden. De Raad rekent erop dat de begrotingsbesprekingen in het
Vlaams parlement zullen leiden tot een bijsturing van deze begrotingen, zodat de
goedgekeurde decreten naar letter en geest kunnen uitgevoerd worden.
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