Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
ADVIES (goedgekeurd in de vergadering van 15.06.05) betreffende
aandachtspunten bij de opmaak van de begroting 2006 van de Vlaamse
Gemeenschap.
De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, verder genoemd de Raad heeft op
woensdag 15 juni 2005 op eigen initiatief op basis van een sneuvelnota zoals voorbereid in de
Commissie Volksontwikkeling van gedachten gewisseld over mogelijke aandachtspunten bij
de opmaak van de Begroting 2006. Deze bespreking resulteerde in de formulering van
volgende voorstellen.
•

Verwijzend naar de sectoroverschrijdende aandachtspunten in het Memorandum 2004
aan de Vlaamse Regering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
(p.33 /1.2.) beklemtoont de Raad nogmaals de gevraagde minimumbesteding van 1%
van de Begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het sociaal-cultureel werk.
Motivering.
De belangrijke plaats die de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de
amateurkunsten, de cultuurcentra en de bibliotheken innemen in het maatschappelijke
leven, moet volgens de Raad weerspiegeld worden in de cultuurbegroting.
De huidig beschikbare budgettaire middelen garanderen voor sommige werksoorten
wel een basiswerking, maar bieden onvoldoende ruimte voor verdere ontwikkeling.

•

De Raad dringt erop aan dat in de Begroting 2006 de globale allocatie 33.04 binnen
het Programma 45.2 voor subsidies aan organisaties voor sociaal-cultureel
volwassenenwerk (decreet van 4 april 2003), zoals toegezegd bij de realisering van
het decreet, zou worden opgesplitst in aparte allocaties voor de verschillende
werksoorten: verenigingen, vormingsinstellingen, bewegingen en steunpunt.

•

De Raad vindt het aangewezen dat het effect van de vastgelegde indexering duidelijk
gespecificeerd wordt. In de Memorie van Toelichting bij de begroting moet de
opsplitsing van de subsidiebedragen in een basisbedrag en een indexering duidelijk te
onderscheiden zijn.

•

De middelen die voortvloeien uit de VIA-akkoorden moeten op een aanwijsbare
manier worden opgenomen in de begroting zodat de herkomst van deze bijgevoegde
middelen transparant blijft.
Motivering
“In artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 ‘betreffende de toepassing van
intersectorale akkoorden voor organisaties onder het paritair comité voor de sociaalculturele sector is immers het volgende bepaald: “Na afloop van de looptijd van het
door de Vlaamse regering goedgekeurde intersectorale akkoord, en na overleg met de

sociale partners, kunnen de middelen die uitgetrokken zijn voor de uitvoering ervan,
a rato van het aantal tewerkgestelde equivalenten verhoudingsgewijs worden
verdeeld over de verschillende betrokken programma’s in het decreet houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het eerstvolgende
begrotingsjaar.”
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