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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
behandelde op 15, 22 en 29 november 2007 het
ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008. De hoofdstukken IX
– CultuurInvest en XII – Slotbepalingen werden aan
de commissie toegewezen.
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HOOFDSTUK IXbis (nieuw)
Sociaal-cultureel vormingswerk

Artikel 50bis
I. TOELICHTING DOOR DE HEER BERT
ANCIAUX, VLAAMS MINISTER VAN
CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL
Minister Bert Anciaux legt uit dat artikel 50 betreffende CultuurInvest de mogelijkheid creëert om een
samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het verleent tevens een decretale machtiging om PMV een
beheersvergoeding te geven voor de organisatie van
CultuurInvest.
De eventuele tussenkomst voor het minimumrendement van de jaarlijkse beheersovereenkomst met
PMV wordt aangerekend op de kredieten ‘algemeen
beleid’ van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media. Er wordt geen machtiging verleend voor
de instandhouding van het basiskapitaal, gezien dit
niet meer voorkomt in de overeenkomst met de
financiers en de banken.
II. ALGEMENE BESPREKING
De commissieleden hebben geen probleem met een
samenwerkingsovereenkomst tussen CultuurInvest
en de Participatiemaatschappij Vlaanderen zoals in
artikel 50 wordt omschreven.
Een aantal leden hebben wel enkele specifieke vragen over het werkdomein van CultuurInvest in de
culturele sector. Zij wensen deze vragen echter bij
de bespreking van de uitgavenbegroting 2008 aan
de minister voor te leggen, zodat ook naar de betrokken basisallocaties kan worden verwezen.
Over de slotbepalingen opgenomen in hoofdstuk
XII zijn er evenmin opmerkingen.
III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN
STEMMING
HOOFDSTUK IX
CultuurInvest
Artikel 50
Dit artikel wordt zonder opmerkingen unaniem

Een amendement nr. 5 voorgesteld door de heren
Paul Delva, Dany Vandenbossche, Bart Caron,
Herman Schueremans en Jos Stassen (Parl. St. Vl.
Parl. 2007-08, nr. 1368/4) strekt ertoe een hoofdstuk
IXbis in te voegen, dat luidt als volgt:
“HOOFDSTUK IXbis
Sociaal-cultureel vormingswerk

Artikel 50bis
In afwijking van artikel 3, §2, tweede lid, en artikel
4bis, §2, van het decreet van 6 juli 2001 houdende
ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkeling en houdende ondersteuning van de vereniging van Vlaamse Cultuurcentra, wordt in 2008 de tussenkomst van de
Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks uitgekeerd aan
de FOV en de VVC.”.
De indieners stellen dat het decreet van 6 juli 2001
de tussenkomst regelt voor de Federatie van erkende Organisaties voor Volksontwikkeling (FOV) via
haar lidorganisaties, evenals de tussenkomst voor de
Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra (VVC) via
de aangesloten cultuurcentra en gemeenschapscentra.
In 2008 zal er zowel in de sector van het sociaalcultureel volwassenenwerk als in de sector van het
lokaal cultuurbeleid een wijziging in hun respectieve decreten moeten geïmplementeerd worden. Dit
zal mogelijks ook gevolgen hebben voor het aantal
leden van het FOV en de VVC en dus op het bedrag
dat deze lidorganisaties aan hen moeten betalen.
Met dit amendement wensen de indieners daarom in
te gaan op een terechte vraag van de betrokken sectoren om in 2008 de rechtstreekse subsidiëring van
de FOV en de VVC mogelijk te maken. Dit bespaart niet alleen FOV en VVC maar ook de IVA
Sociaal-cultureel werk voor volwassenen én de betrokken gemeentebesturen, gemeenschapscentra en
cultuurcentra veel tijd en moeite. Bijkomend argument is dat de FOV sinds 2006 ook wordt gesubsidieerd via een voorschotten- en saldosubsidiëring.
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Het lijkt onmogelijk dat dit systeem zou worden toegepast via de omweg van de lidorganisaties. Dit zou
immers neerkomen op vijf subsidietoewijzingen via
de lidorganisaties.
Bij de decretaal voorziene evaluatie van het decreet
van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk in de loop van de komende maanden zal er een definitieve regeling voor de rechtstreekse subsidiëring van de FOV uitgewerkt worden,
rekening houdende met een eventuele globale herziening van de zogenaamde bovenbouw in de sociaalculturele sector.
Tegelijkertijd zal dan via een beperkte wijziging aan
het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren
van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid,
een gelijkaardige oplossing uitgewerkt worden voor
de rechtstreekse subsidiëring van de VVC.
Het amendement tot invoeging van een nieuw hoofdstuk Sociaal-cultureel vormingswerk wordt aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen.
HOOFDSTUK XII
Slotbepalingen
Artikel 53
Dit artikel wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 7 stemmen bij 2 onthoudingen.
De verslaggever,
Paul DELVA

De voorzitter,
Dany VANDENBOSSCHE
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