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1.

Goedkeuring verslag van 25.04.07
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Advies betreffende het decreet houdende flankerende maatregelen ter
bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport
Verslag hoorzitting 02.09.07
Aan deze bijeenkomst werd geparticipeerd door een vertegenwoordiging van:
de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
de Raad voor Cultuur
de Raad voor de Kunsten
de Jeugdraad
de Sportraad
VVSG
Vereniging waar armen het woord nemen
de administratie
het Kabinet
De schets van de bedoeling van het participatiedecreet werd opgebouwd rond
twee sleutels: enerzijds de bevordering van de participatie en anderzijds het
sectoroverschrijdende aspect. De geïntegreerde benadering waarin een extra
plek wordt gegeven aan een aantal kansengroepen met structurele inbedding
van een aantal organisaties vormt een belangrijk accent in de uiteenzetting
Noot:
- de Sportraad voelt zich niet betrokken
- de Jeugdraad wil alsnog geen formeel advies uitbrengen en verkiest de
voorlegging van de tekst van het uitvoeringsbesluit bij dit decreet af te
wachten.
Andere items die in dit overleg aan bod kwamen zijn:
- problematiek van gemeenschapscentra en programmering
- positie van de gemeente
- instapvoorwaarden voor hobbyverenigingen
- concept van de cultuursteden
Æ wat met culturele regio’s
Æ wat met de plattelandsregio’s
Algemene beschouwingen
- De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding sluit zich aan bij de
algemene uitgangspunten en de aanbevelingen zoals geformuleerd in het advies van de Raad voor Cultuur van 29 augustus 2007.
- De Raad voor Volksontwikkeling is voorstander van een transversale geïntegreerde benadering en wenst te wijzen op de gevaren van een werking met gefragmenteerde eenmalige initiatieven die niet noodzakelijk resulteren in een
toename van de participatie.
- Naast de kwantiteit moet er voldoende aandacht zijn voor het kwalitatieve
aspect. Er is nood aan een duidelijke omschrijving van het begrip “kwaliteit”
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Artikelsgewijze bespreking
Art 2
De Raad vraagt de toevoeging van de definitie van armoede.
Art 3
Cultuurnet wordt Uitnet Æ publieksverbreding
Art 6
Een nieuwe organisatie omvat Kunst en Democratie en Cubido.Dit houdt
eveneens een publieksverruiming in.
Art 14
De Raad is er voorstander van dat de centrumgemeenten voldoende middelen
krijgen om te voorzien in de bibliotheekvoorziening voor gedetineerden.
Art 15
Opmerkingen over dit artikel krijgen algemene formulering bij artikel 25.
Art 18
Vraag om verduidelijking van het begrip “vrijetijdsparticipatie
Art 21
De Raad vindt het positief dat ook hobbyverenigingen in aanmerking komen
voor ondersteuning.
Art 25
- Behoud van het bestaande systeem dat cc hun core-business om nieuwe producties te programmeren kunnen behouden
- Uitbreiding van mogelijkheid om beroep te doen op nieuw talent naar bibliotheken, gemeenschapscentra, jeugdcentra en sportcentra met als implicatie ook
een navenante toename van de financiële middelen.
Art 30
- Participatiedecreet mag niet dienen als een vangnet voor initiatieven die niet
via Kunsten kunnen gesubsidieerd worden.
- De Raad drukt zijn bezorgdheid uit dat de Vlaamse overheid geld zou investeren in zwaar gecommercialiseerde initiatieven.
3.

Varia en rondvraag
Nihil
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