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0. Toelichting bij te adviseren teksten;
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3. Voorstel vergaderkalender 2004;
4. Varia en rondvraag.
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0. Toelichting
De twee te adviseren ontwerpen van decreet worden bondig toegelicht door de
heer Dirk BROEKAERT (Kabinet minister Van Grembergen).
Toepassing intersectorale akkoorden
- VIA-akkoorden = interessante akkoorden
Æ omschrijving van de sectoren
Æ wijze van berekening: mogelijkheid tot vlottere uitbetaling
– deze akkoorden regelen een systeem van vlottere betaling:
Æ organisaties zonder band met de overheid: via het Sociaal Fonds
Æ organisaties waar het MVG een band mee heeft: uitbetaling via de
Vlaamse overheid
DAC-tewerkstelling
– ontbreken van de logica m.b.t. het aantal DAC-werknemers dat aan een
organisatie was toegewezen
– er is nood aan een algemeen systeem van toewijzing waarbij volgende
twee principes gevrijwaard blijven:
a) werknemer is zeker van zijn arbeidsplaats
b) de werkgever kan blijven vervangen
– in de toelichting wordt een aanpassing van artikel 15§2 mondeling toegevoegd
Æ bepaling van het bedrag van de enveloppe voor 1 DAC (35.510 euro
zijnde het geïndexeerde bedrag van sociale maribel) was voorwerp
van een lange onderhandeling
Æ zie ook toevoeging in tekst van het advies
De voorzitter bedankt de heer BROEKAERT voor de gegeven toelichting bij
beide ontwerpen van decreet.

1. Advies voorontwerp van decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor het paritair comité voor de socio-culturele sector.
Inleiding
– De bedoeling van dit ontwerpdecreet is de gelden rechtstreeks bij de organisatie te krijgen
– De Commissie kan dit opzet onderschrijven
– Gezien de lange voorgeschiedenis van dit ontwerp kan de commissie het uitgangspunt volledig onderschrijven
– Het huidig advies begint met het afpunten van de bepalingen uit de adviestekst
zoals goedgekeurd in de Raad van 14.05.03.
– Dit verslag van de commissievergadering bevat geen detailredactie van het
ontwerpadvies. Daarvoor verwijzen wij naar de adviestekst zoals die zal worden
voorgelegd op de vergadering van de Raad van 11.02.04.
Algemene bepalingen
1 Het uitgangspunt wordt onderschreven.
2. Verwarrend taalgebruik in de titel: advies handelt niet over het Paritair Comité
maar wel over akkoorden afgesloten in het Paritair Comité
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3. In functie van mogelijke evolutie in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid
(BBB) wordt ‘administratieve entiteit’ beter vervangen door ‘administratieve entiteiten’
Artikelsgewijze bespreking
- alle artikelsgewijze opmerkingen werden behouden.
– enkel de opmerkingen n.a.v. artikel 10 werd in dit advies opnieuw opgenomen
2. Advies voorontwerp van decreet op aanvullende subsidie voor tewerkstelling in de culturele sector.
Inleiding
– De bedoeling van dit ontwerpdecreet is het behoud van de tewerkstelling en integratie in de bestaande decreten
– Vervanging loopt tot het einde van de beleidsperiode
– Als het contract afloopt treedt een herverdelingsmechanisme in gang waarrond
de besprekingen momenteel nog aan de gang zijn
Algemene bepalingen
– Dit verslag van de commissievergadering bevat geen detailredactie van het
ontwerpadvies. Daarvoor verwijzen wij naar de adviestekst zoals die zal worden
voorgelegd op de vergadering van de Raad van 11.02.04.
– Het huidig advies begint met het afpunten van de bepalingen uit de adviestekst
zoals goedgekeurd in de Raad van 14.05.03.
– De commissie drukt zijn appreciatie uit over de intentie om deze aangelegenheid te finaliseren binnen deze legislatuur.
– In de algemene bekommernissen worden geen taalcorrecties gesuggereerd. De
opmerkingen hebben enkel betrekking op inhoudelijke aspecten.
Artikelsgewijze bespreking
– In artikel 2, 10° wordt naar analogie met het vorige advies ‘entiteit’ vervangen
door ‘entiteiten’
– Artikel 5 §1 wordt als volgt aangevuld: “… 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.”
Deze formulering moet er voor zorgen dat een werknemer met betere loonvoorwaarden voor de regularisatie deze ook kan bewaren na de regularisatie.
Bij deze wordt dus rekening gehouden met de functie die daarmee verband
houdt, gelimiteerd tot het bedrag dat is ingeschreven.
– Artikel 6 §1 wordt aangepast: de reële anciënniteit van de vervanger wordt in
rekening genomen met een maximum van het eerder toegekende bedrag aan
de vervangen werknemer
Door het inbouwen van de sleutel van het maximumbedrag gaat deze aanpassing
niet gepaard met een meeruitgave.
– De opmerking zoals gesteld naar aanleiding van artikel 9 wordt behouden.
– Artikel 13 §3 wordt aangevuld met een voorafgaandelijke vraag om advisering
en het consulteren van de sociale partners.
– De commissie beslist unaniem om ook de toevoeging aan artikel 15 m.b.t. de
uitbreiding van de tewerkstelling naar het openbaar initiatief mits voldaan wordt
aan bepaalde voorwaarden mee te bespreken, ondanks het feit dat deze uitbrei-
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ding geen deel uitmaakte van het te adviseren ontwerp van decreet. Deze uitbreiding wordt door de commissie positief geadviseerd omdat ze enerzijds extra mogelijkheden aan het lokaal cultuurbeleid biedt en omdat anderzijds ook de nodige
garanties ingebouwd worden via de verplichte betrokkenheid én van de gemeentebesturen én van de lokale adviesraden.
3. Voorstel vergaderkalender 2004.
Werkwijze
De ontwerpplanning zoals die door de secretaris werd opgemaakt wordt overlopen.
Afspraak
De secretaris zal voor alle vergaderingen een zaal reserveren.
4. Varia en rondvraag.
* Ondervoorzitterschap
Situering
Ann De Weerdt meldt aan de voorzitter dat ze afziet van het ondervoorzitterschap van de commissie Volksontwikkeling.
Afspraken
1. De voorzitter vraagt aan de leden na te denken over een eventuele kandidaatstelling voor de functie van ondervoorzitter van de commissie Volksontwikkeling.
2. Deze aangelegenheid zal worden besproken op de eerstvolgende vergadering van de commissie Volksontwikkeling.
* Proactieve advisering
Situering
De Commissie Volksontwikkeling kan op een proactieve manier een preadvies
rond een bepaald thema voorbereiden ter voorleggen aan de plenaire vergadering
van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
Afspraken
1. De brainstorming i.v.m. proactieve advisering vanuit de commissie
Volksontwikkeling los van formele adviesvragen zal geagendeerd worden op
de commissievergadering van 24.03.04.
2. Als insteek voor deze brainstorming bezorgen alle leden een lijstje van
mogelijke items aan het secretariaat zodat daarvan een inventaris kan gemaakt worden als sneuveldocument voor de volgende commissievergadering.
3. Als mogelijk te behandelen topics werden reeds opgesomd:
Æ strategische adviseruing
Æ evaluatie en toepassing van het decreet op de strategische
advisering

Volgende vergadering: woensdag 24 maart 2004 om 9u30 in het Markiesgebouw in zaal 6
Uitnodiging met agenda volgt later.
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