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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
behandelde op 20 maart 2008 het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2008.
Het verslag van de begrotingscontrole werd onderverdeeld in de beleidsdomeinen Jeugd en Cultuur,
Sport en Media.
I. BELEIDSDOMEIN JEUGD EN CULTUUR
1. Toelichting van de begrotingscontrole Jeugd
en Cultuur door de heer Bert Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport
en Brussel
Minister Bert Anciaux licht toe dat de eerste begrotingscontrole van 2008 zich toespitst op een nieuwe
injectie in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid van
24,498 miljoen euro. Daarvan geldt 7,975 miljoen
euro als inzet van recurrente middelen: 1 miljoen
euro binnen sport, 6,875 miljoen euro binnen cultuur
en 100.000 euro binnen jeugd. Er wordt 16,523 miljoen euro aan eenmalige middelen ingezet: 3,5 miljoen euro voor sport, 11,023 miljoen euro voor cultuur en 2 miljoen euro voor jeugd.
1.1. Jeugd
De minister deelt mee dat de beleidskredieten voor
het jeugdbeleid zijn gestegen met 2,1 miljoen euro
niet-gesplitste kredieten (NGK’s), waarvan 100.000
recurrent en 2 miljoen eenmalig. Er wordt verder
gewerkt aan de concrete invulling van de prioriteiten
binnen het jeugdbeleid, zoals in de beleidsbrief werd
aangekondigd. Zo zijn er klemtonen gelegd op een
duidelijke verhoging van de middelen ten behoeve
van het decreet Vlaams Jeugdbeleid. Dat omvat het
landelijk jeugdwerk, het concretiseren van de beleidslijn jeugdinformatie en een aanzet voor proefprojecten inzake de brede school.
De verhogingen situeren zich op drie basisallocaties.
Een eerste verhoging wordt toegepast op basisallocatie 12.20, allerhande uitgaven voor jeugdbeleid, een
tweede op basisallocatie 33.30, subsidies in het kader van buitenspeeldag. Het gaat om een totaalbedrag van 100.000 euro NGK’s op recurrente basis.
Het belang van spel voor kinderen en jongeren hoeft
geen uitleg, maar er zijn signalen die spel en sport
van die groepen in een slecht daglicht stellen. De
minister refereert hierbij aan het debat over het verdrijven van jongeren door het geluid dat wordt
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voortgebracht door de zogenaamde Mosquito (Hand.
Vl. Parl. 2007-08, nr. C157, 3). De bijkomende middelen moeten dienen voor een extra initiatief dat
buiten spelen en sporten stimuleert. Het concept zal
door de Vlaamse Regering zelf mee worden opgezet,
waartoe 40.000 euro recurrente middelen op de basisallocatie 12.20 worden ingeschreven. Ook voor de
partners die dit mee helpen realiseren, is in middelen
voorzien op de nieuwe basisallocatie 33.30 ten belope van 60.000 euro recurrente middelen. Het initiatief wordt in 2008 opgestart.
Voor aankoop van kampeermateriaal is op basisallocatie 74.04 in een eenmalige stijging van de middelen voorzien van 2 miljoen euro NGK’s. Die worden
volledig benut voor aankoop van tentzeilen en wat
daarbij hoort voor de uitleendienst van kampeermateriaal in Machelen. De toestand van het kampeermateriaal was immers dramatisch. De inspanningen
die al zijn geleverd zorgden ervoor dat de weigeringen wegens te weinig materiaal tot een minimum
zijn herleid in de voorbije jaren. Sinds een jaar nemen ze opnieuw toe en de jaarlijkse vervanging
blijkt niet voldoende om de stock op peil te houden.
Het aantal afschrijvingen van tenten is groter dan het
aantal nieuwe dat in gebruik wordt genomen. De
toepassing van diverse wetgevingen zoals het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
(VLAREM) en andere ecologische regels bracht
immers een duidelijk verminderde kwaliteit van
tentzeilen teweeg. De gemiddelde afschrijvingstermijn liep daardoor terug van bijvoorbeeld twintig
jaar tot zowat vijf jaar. In 2008 voorziet de minister
daarom in een volledige refresh die de integrale
stock op peil moet brengen in één beweging.

1.2. Algemeen Cultuurbeleid
De minister deelt mee dat inzake cultuur de NGK’s
met 16,375 miljoen euro stijgen. De vastleggingsmachtiging neemt toe met 4,5 miljoen euro en daarbovenop komt een bedrag van 1,523 miljoen euro
voor de vervroegde volledige aflossing van een lening voor het Museum voor Hedendaagse Kunst
Antwerpen (MuHKA). De minister overloopt de
verdeling van de middelen. Recurrent betekent het
bij HC (Algemeen) 1,875 miljoen euro, bij HD (Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen) 750.000
euro, bij HE (Kunsten en Erfgoed) gaat het om 4,250
miljoen euro. Aan eenmalige middelen zijn er voor
programma HC 5,175 miljoen euro voorzien, voor
HD 850.000 euro en voor HE 3,475 miljoen euro.
Onder de eenmalige middelen komen de middelen
voor de MuHKA-lening er nog bij.
Voor het programma HC is er ten opzichte van de
begrotingsopmaak 2008 een stijging van de NGK’s
met 7,050 miljoen euro. Zo is er onder basisallocatie
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12.70 voor bijzondere en specifieke werkingskosten
en uitgaven andere dan bedoeld in de overige basisallocaties, een toename van 125.000 euro NGK’s in
eenmalige middelen.
Er worden ook communicatie-initiatieven opgestart
in het kader van bepaalde regelingen. Het systeem
dat in 2007 operationeel is geworden en waarbij de
Vlaamse Gemeenschap tussenkomt in de betaling
van de billijke vergoeding voor kleinschalige eenmalige initiatieven, moet beter kenbaar worden gemaakt. Dat geldt ook voor Socialware, waarbij verenigingen reguliere software tegen een beperkte kost
kunnen aanschaffen. Met dat initiatief sluit Vlaanderen ook aan bij een internationale trend waarbij grote
softwarebedrijven dergelijke systemen opzetten ter
ondersteuning van sociaal waardevolle initiatieven.
De minister stelt dat de koepel van Verenigde Verenigingen kan instaan voor de brede communicatie
dienaangaande en mee kan uitmaken welke verenigingen ervoor in aanmerking kunnen komen. Ten
slotte haalt hij nog het initiatief verenigingslokalen
aan, waarvoor de communicatie gelinkt is aan het
bedrag dat via het Fonds Culturele Infrastructuur
(FoCI) wordt voorzien voor de ondersteuning van
verenigingslokalen.
Op basisallocatie 33.01, subsidie in het kader van het
participatiebeleid, is een bedrag van 1,225 miljoen
euro toegevoegd, waarvan 800.000 eenmalige en
425.000 recurrente middelen. Voor subsidiëring van
evenementen en initiatieven ter bevordering van de
participatie wordt een bijkomende subsidie van
1,025 miljoen euro toegekend. Om een impuls te
geven aan cultuur- en sportprojecten in de Vlaamse
rand rond Brussel wordt nog eens 200.000 euro ingezet.
Basisallocatie 33.05 betreft de subsidies met betrekking tot de internationale en interregionale culturele
samenwerking. De toename met 300.000 euro aan
recurrente middelen dient in eerste instantie voor de
ondersteuning van een internationale werking van
het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) als podiumplaats, met 200.000 euro. Daarenboven wordt
100.000 euro toegevoegd aan het budget voor internationale regionale samenwerking.
Aan de subsidie van de vzw Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF) op basisallocatie 33.14 wordt 150.000
euro recurrent toegevoegd. De locatie van het VAF
is te krap en er is een verhuizing gepland in het voorjaar van 2008, naar een meer representatief en centraal gelegen gebouw aan de Bischoffsheimlaan te
Brussel. De bijkomende recurrente middelen moeten
dienen voor de aanpassingswerken, de meerkost aan
huur en de verhuizing.
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Op basisallocatie 33.28, de subsidie aan het VlaamsMarokkaans Culturenhuis Daarkom, wordt 750.000
euro extra ingeschreven als eenmalige middelen.
Voor de huisvesting wordt de voormalige theaterzaal
La Gaité, vlakbij de Munt, verbouwd. Dit zal gebeuren in een gemengd Marokkaanse en Vlaamse architectuur. De ambitie van Daarkom bestaat erin een
levend en avontuurlijk huis te worden met een gevarieerd cultuurprogramma inzake kunst van het dagelijks leven, ontmoeting en dialoog. Het VlaamsMarokkaans culturenhuis zou eind 2008 worden
opengesteld. De activiteiten worden echter reeds in
de lente opgestart. Voor de locatie zijn ingrijpende
aanpassingswerken nodig met het oog op toegankelijkheid, veiligheid en een optimale benutting van de
ruimte, ten behoeve van een zo hoog mogelijk bezoekerspotentieel. Uit de voorstudies is tevens gebleken dat een degelijke akoestische isolatie nodig is
ten aanzien van belendende gebouwen. Daarnaast
moeten de nodige ruimte-indelingen gebeuren om de
inhoudelijke functie te kunnen waarmaken. Zo is er
nood aan een intieme polyvalente zaal, rondetafelruimtes, workshopruimte, lounges en dies meer.
Naast structurele aanpassingen zou ook aan sfeer en
inrichting veel aandacht worden besteed om het juiste omgevingsgevoel te creëren, dat laagdrempelig en
kwaliteitsvol kan werken en dat de doelgroep de
mogelijkheid biedt de eigen cultuur te beleven, maar
ook de nieuwe cultuur te ontdekken. Het totale budget dat voor het project nodig is, beloopt 3,250 miljoen euro. Daarvan was al 1,5 miljoen euro vanuit
het Brusselfonds voorzien en ongeveer 1 miljoen
euro vanuit het Marokkaanse koninkrijk. Daarbij
komen de bijkomende eenmalige middelen ten belope van 750.000 euro.
Basisallocatie 99.11 betreft de vastleggingsmachtiging voor het Fonds Culturele Infrastructuur. Er is
een stijging met 4,5 miljoen euro waarvan 1 miljoen
recurrent en 3,5 miljoen euro eenmalig. De recurrente middelen worden ingezet ten behoeve van de verenigingslokalen. Cultuur-, jeugd- en sportbeleid wil
verenigingen alle kansen bieden om een werking op
te zetten in de beste omstandigheden. De minister
verwijst naar de herhaalde besprekingen in de commissie inzake brandveiligheid van jeugdlokalen. Hij
voorziet via de begrotingscontrole in die zin in extra
middelen voor oprichting van een fonds voor verenigingslokalen, dat jaarlijks gevuld zou worden met 1
miljoen euro. Er wordt aan een concreet reglement
gewerkt. Verenigingen zouden subsidies van maximaal 15.000 tot 20.000 euro kunnen ontvangen voor
werken aan bouw en verbouwing.
Met het oog op de dringende asbestproblemen op de
Hoge Rielen in Kasterlee wordt 500.000 euro eenmalige middelen voorzien. Het is een uniek en zeer
groot jeugdverblijfcentrum waar natuur en avontuur
centraal staan. Er is al 6 miljoen euro aan vastleg-
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gingen gedaan voor uitvoering van het masterplan.
Er is echter een zeer dringend asbestprobleem vastgesteld. Onder meer door stormschade zijn een aantal daken van de loodsen beschadigd. Ze bevatten
asbest en dat schept een onveilige situatie voor gebruikers zowel als personeel. Dit moet absolute
voorrang genieten. Er werd een actieplan opgesteld
en de minister meende dat de bijkomende kosten niet
ten laste van het masterplan mochten gaan.

In het kader van de reguliere ondersteuning van sociaalcultureel volwassenenwerk wil de minister een
bijkomend krediet ten belope van 500.000 euro
voorzien. Dat zou naargelang van de respectieve
behoeften over de desbetreffende basisallocaties
worden verdeeld. Daarmee sluit de minister aan bij
het engagement om de integrale uitvoering van het
decreet te waarborgen en wil hij de discussies over
indexering opvangen.

Het is ook de bedoeling 1,5 miljoen euro vast te leggen voor renovatie van de koningin Elisabethzaal in
Antwerpen en nog eens 1,5 miljoen euro voor uitbouw van het Museumplein in Gent.

Minister Anciaux merkt op dat naast alle vermelde
inspanningen, specifiek ten behoeve van de verenigingen nog eens bijkomend 250.000 euro wordt geinjecteerd voor het opzetten van experimentele projecten. Hij refereert aan wat de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding ooit zei over het
gebrek aan financiële middelen voor experimenten.
Een aantal verenigingen lieten de minister ook weten
dat het een belangrijk signaal zou zijn als de overheid mee de voorwaarden zou scheppen om experimentele initiatieven mogelijk te maken ten aanzien
van belangrijke uitdagingen voor het verenigingsleven. Hij refereert aan de evolutie in het afdelingswerk, aan de aansluiting van landelijke verenigingen
bij nieuwe lokale initiatieven of de evolutie in het
jeugdwerk. Het aanwenden van vernieuwende en
originele invalshoeken bij de ontwikkeling van projecten kan volgens de minister de eigen werking van
een vereniging verdiepen, maar tegelijk ook een
meerwaarde bieden voor de hele sector.

1.3. Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen
Ten opzichte van de begrotingsopmaak is er een
stijging merkbaar van de NGK’s met 1,6 miljoen
euro, waarvan 750.000 euro recurrent en 850.000
euro eenmalig.
Bij basisallocatie 12.20, allerhande uitgaven, is er
een eenmalige stijging met 850.000 euro. De vooropgestelde toename komt er vanuit twee componenten. Enerzijds is er voorzien in 750.000 euro voor
ondersteuning van mensen met een leesbeperking. In
het kader van het participatiebeleid wil de minister
die doelgroep extra steun bieden. Er is al een fusie
van de diverse partners doorgevoerd, en het is de
bedoeling om het bibliotheekwerk voor blinden,
slechtzienden en mensen met leesbeperkingen aan te
pakken. De minister verklaart dat niet enkel de snelle
technologische evolutie maar ook de steeds wijzigende en groeiende doelgroep de investeringen
rechtvaardigt. Zo werd bij de meest recente wijziging van het decreet op het lokaal cultuurbeleid beslist de verschillende bibliotheken samen te voegen
tot één bibliotheekvoorziening. Daarvoor werd
230.000 euro extra ingeschreven. Minister Anciaux
is overtuigd van het belang van een goede doorstart
ervan en wil daarom voorzien in de noodzakelijk
materiële randvoorwaarden. Daarvoor zullen de
750.000 euro worden ingezet. De overige 100.000
euro moet een campagne mogelijk maken ter ondersteuning van het sociaalcultureel verenigingsleven in
Vlaanderen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking
met de Verenigde Verenigingen en zou de opvolger
worden van de Kom uit uw Kot-campagne.
Basisallocatie 33.08 moet samen worden gelezen
met basisallocaties 33.09 en 33.10. Dat brengt voor
de verenigingen een stijging van 494.000 euro recurrente middelen mee, en voor de bewegingen 39.000
euro. De instellingen krijgen een toename van
217.000 euro recurrente middelen. In totaal betekent
dit 750.000 euro recurrente middelen.

1.4. Kunsten en Erfgoed
Ten slotte bespreekt de minister de cijfers voor Kunsten en Erfgoed, met een stijging van 9,248 miljoen
euro NGK’s, waarvan 4,250 miljoen euro recurrent
en 4,998 miljoen euro eenmalig.
Op basisallocatie 33.05 zijn de subsidies ingeschreven voor de ontsluiting van het memoriaal van de
Vlaamse Gemeenschap. Dat gaat om de vzw Bedevaart, naar de graven van de IJzer, waarvoor 150.000
euro nieuwe middelen worden vooropgesteld. Dat
moet een meer professionele werking mogelijk maken rond het verhaal van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.
Basisallocatie 33.14 is nieuw en beoogt het toegankelijk maken van musea voor de prijs van 1 euro via
subsidies. Er is in een stijging voorzien van 400.000
euro, waarvan de helft recurrent en de helft eenmalig. Bij de tweede begrotingscontrole zullen daar nog
andere middelen bijkomen. In uitvoering van de
doelstellingen met betrekking tot de participatie binnen het cultuurerfgoedbeleid, wordt vanaf midden
2008 immers een maatregel van kracht die jongeren
voor 1 euro toegang verschaft tot musea die zijn
erkend en ingedeeld bij het landelijke niveau. Dat
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moet als totaalmaatregel diverse drempels voor museumbezoek wegnemen. De meest in het oog springende drempel is de financiële, maar er worden in
overleg met de sector ook educatieve, inhoudelijke
en communicatieve drempels aangepakt. Voor de
lancering van de maatregel zal een deel van het
vooropgestelde krediet worden aangewend voor een
communicatiecampagne. De landelijke erkende musea zullen ten volle gecompenseerd worden voor het
inkomensverlies als gevolg van de maatregel. Bovendien worden ook onderhandelingen opgestart met
één of meer musea in Brussel. De minister betreurt
dat er nog geen musea zijn aangesloten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De stijging van de subsidies aan diverse Brusselse
podia is terug te vinden onder basisallocatie 33.49.
Ze bedraagt 650.000 euro aan eenmalige middelen.
Die worden aangewend als bijkomende subsidies
aan de vzw Ancienne Belgique en de vzw Kaaitheater voor het beheer, elk voor 325.000 euro. De subsidies moeten de nodige investeringen mogelijk maken voor het uitbouwen van een volledig vernieuwde
loketfunctie met onthaalfaciliteiten voor de diverse
kunstenactoren in de beide panden.
Basisallocatie 33.55 behelst de subsidies voor de
Stichting Lezen Vlaanderen. De toegevoegde middelen bedragen eenmalig 500.000 euro. Dit bedrag
moet worden aangewend voor het opzetten van een
ruime leesbevorderingsactie in het kader van respectievelijk de Week van de Bibliotheek en de Jeugdboekenweek. Alle onderwijsniveaus moeten worden
bereikt en dat maakt volgens de minister ook meteen
duidelijk hoe cruciaal de samenwerking is met de
bibliotheek.
Bij basisallocatie 33.63, subsidies aan vzw MuHKA,
verdwijnen alle middelen ten gevolge van het toevoegen van het MuKHA aan de consolidatiekring
van de Vlaamse Gemeenschap naar een nieuwe basisallocatie 41.07 met dezelfde doelstelling en waar
er een stijging is met 523.000 euro recurrente middelen. Die middelen worden overgeschreven van basisallocatie 52.12 die wegvalt. Het komt erop neer dat
de middelen voor de terugbetaling van de lening
recurrent worden toegevoegd aan de werking van het
MuHKA.
Op basisallocatie 61.08 staan de subsidies aan vzw
MuHKA als bijdrage in het Investeringsfonds en met
het oog op het uitbouwen van onderhouds- en infrastructuurwerken. Het bedrag van 1,523 miljoen euro
eenmalige middelen is de aflossing van de integrale
schuld van het MuHKA, wat past binnen de doelstelling van de Vlaamse overheid om schuldenvrij te
worden tegen eind 2008. Het MuHKA wordt toegevoegd aan de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap. De middelen worden met het oog daarop
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verzameld onder een nieuwe basisallocatie 41.07
met een ESR-code die de middelen kenmerkt als een
overdracht binnen de overheid. Naast de technische
overdracht is in opvolging van een Actieplan Open
Grandeur bijkomend in 523.000 euro voorzien. De
verhoging laat mee toe dat het MuHKA de 1 euromaatregel toepast.
Basisallocatie 33.68, de subsidie aan vzw FARO, als
steunpunt voor cultureel erfgoed, krijgt een injectie
van eenmalig 125.000 euro nieuwe middelen. Het
steunpunt zag het licht op 1 januari 2008 en zag zich
meteen geconfronteerd met een nieuw ontwerp van
Cultureel Erfgoeddecreet dat intussen bij het parlement ter goedkeuring voorligt. De eenmalige verhoging van de middelen is nodig om mee te kunnen
werken aan de implementatie en de verbetering van
bestaande en nieuwe beleidslijnen, en vooral ter
ondersteuning van de sector ter zake.
De subsidie voor aanvullende tewerkstelling in de
culturele en sociaalculturele sector op basisallocatie
33.74 voor de IVA Kunsten en Erfgoed, kent een
recurrente stijging van 400.000 euro. Bij de begrotingsopmaak werd in een half miljoen euro voorzien
voor de invoering van een akkoord met werkgevers
en werknemers voor de gesubsidieerde kunstensector. Naar analogie met de VIA-akkoorden zou dit
ook moeten gelden voor de kunstensector. Voor de
verdere concrete invulling van de maatregel worden
de middelen toegevoegd, onder meer voor de opbouw van een bijkomende pensioenpijler en de invoering van een eregeld.
Basisallocatie 33.87 behelst de subsidie aan kunsteninstellingen. Binnen het Kunstendecreet is er sprake
van een verhoging van 1,2 miljoen euro recurrente
middelen. De minister geeft ook de respectieve verdeling ervan. Voor de Filharmonie staat 250.000
euro ingeschreven, net als voor de VRO-VRK en de
Singel. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen staat
voor 450.000 euro. De toename kadert in het beleid
dat de instellingen meer slagkracht en artistieke
ruimte wil verschaffen.
Basisallocatie 33.88, subsidie aan de vzw Vlaamse
Opera, bevat een verhoging met 2 miljoen euro recurrente middelen. De vzw zal vanaf 1 juli 2008 de
werking van de VOI Vlaamse Opera overnemen, en
het bijkomende krediet moet het mogelijk maken de
verhoogde loonkost door het veranderde statuut te
dragen, en om meer artistieke slagkracht te bieden.
De dotatie aan de dienst voor afzonderlijk beheer
KMSKA, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, kent op basisallocatie 41.01 een stijging
van 300.000 recurrente middelen. Die verhoging
situeert zich in het kader van het Actieplan Open
Grandeur dat moet toelaten de tijdelijke sluiting van
het gebouw voor te bereiden. Op het vlak van ten-
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toonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, restauratie, conservatie en publiekswerking moet het
KMSKA zich weten te nestelen binnen de internationale top. De minister voegt eraan toe dat het eveneens de 1 euromaatregel moet kunnen toepassen
dank zij de verhoging van de middelen. Het is de
bedoeling na de volledige verbouwing van het
KMSKA, de instelling een nieuwe doorstart te geven.
Bij basisallocatie 74.80 gaat het om de verwerving
van kunstwerken en cultuurgoederen voor de collectie Vlaanderen. Daar wordt eenmalig 2 miljoen euro
aan middelen toegevoegd. Dat moet dienen voor de
aankoop van topstukken en sleutelwerken. De minister refereert daarbij onder meer aan de aankoop van
het Antifonarium Tsgrooten. De Vlaamse overheid
streeft ernaar zich een sterkere positie aan te meten
op de internationale erfgoedmarkt en wil de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kunstcollectie verhogen.
Die intentie kan volgens de minister slechts betekenis hebben als er ook in voldoende middelen wordt
voorzien, gelet op de kostprijs van dergelijke stukken.
De minister besluit dat de voorgelegde eerste begrotingscontrole, voor alle domeinen gaat over nieuwe
initiatieven en nieuwe middelen. Hij stelt dat de
tweede begrotingscontrole de gewone vorm zal hebben en vooral verschuivingen en wijzigingen zal
inhouden. Deze werkwijze is binnen de Vlaamse
Regering overlegd, onder meer naar aanleiding van
het lokaal pact en de resultaten die dit voor het beleidsdomein van minister Anciaux gaf.
2. Algemene bespreking Jeugd en Cultuur
2.1. Standpunt van een aantal commissieleden
De heer Paul Delva verwijst naar het programma
HC Algemeen, basisallocatie 12.70, de bijzondere en
specifieke werkingskosten, andere dan bedoeld in de
overige basisallocaties. Er is een stijging van
125.000 euro voor communicatieprojecten die een
aantal projecten meer bekendheid moeten geven. Hij
verwijst naar de derdebetalersvergoeding voor de
billijke vergoeding en informeert wat de eerste resultaten van dat project zijn, dat al loopt sinds september 2007.
Inzake de Socialware en de actieve rol van de Verenigde Verenigingen om dit initiatief meer ruchtbaarheid te geven, informeert de heer Delva of het om
een nieuw of reeds langer bestaand initiatief gaat.
Bij basisallocatie 33.05, subsidies met betrekking tot
internationale en interregionale samenwerking, ver-
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wijst de heer Delva naar de bijkomende middelen
van 200.000 euro voor de internationale werking van
het Paleis voor Schone Kunsten (PSK-Bozar) in
Brussel als podiumplaats, en van 100.000 euro voor
de internationale interregionale samenwerking. Hij
informeert waarvoor deze middelen specifiek zullen
worden ingezet.
Bij basisallocatie 33.14, de subsidies aan het Vlaams
Audiovisueel Fonds, meer specifiek voor het bekostigen van de nieuwe vestigingsplaats, stelt de heer
Delva zich de vraag waarom die middelen in een
aparte basisallocatie staan en niet zijn opgenomen in
het FoCI.
De heer Delva gaat in op de basisallocatie 33.28,
subsidies aan het Vlaams-Marokkaans culturenhuis,
waar de minister nadruk legde op de specifieke
sfeerinrichting. Hij informeert waarom de eenmalige
subsidie voor de huisvesting echter niet via het FoCI
verloopt. De afspraak met het koninkrijk Marokko
was een fiftyfiftyregeling voor de kosten. Is dat ook
zo voor de bijkomende verbouwingskosten? Het
concept, met een evenwicht tussen iets laagdrempelig en toch kwalitatief en verrassend, kan wel een
goed uitgangspunt zijn, maar het eraan gekoppelde
bedrag is toch hoog.
Basisallocaties 61.02 en 99.11 inzake het FoCI bevatten een stijging van 4,5 miljoen euro. De heer
Delva stelt vast dat 1 miljoen daarvan gaat naar het
nieuwe initiatief sectorale investeringssubsidie verenigingslokalen. Het verdelen van de subsidie zou
gebeuren op basis van een reglement. Hij refereert
aan de toelichting waarin sprake is van een kortlopend onderzoek naar de algemene veiligheid van
verenigingslokalen. De heer Delva informeert of de
middelen bedoeld zijn voor het reglement, voor het
onderzoek of voor beide. Hij vindt het best dat er een
bedrag voor wordt vrijgemaakt maar het betreft eerder een taak van de lokale overheden. Heel wat gemeentebesturen hebben inzake verenigingslokalen
immers al reglementen, bijvoorbeeld voor werken ter
verbetering van de brandveiligheid. De subsidie is
mogelijk een beloning voor gemeenten die op dat
punt nog niets hebben gedaan. Is dat echt de bedoeling? Daarbovenop komt dat de jeugdruimte al geruime tijd prioriteit geniet in het jeugdbeleid, en
daarom vraagt het lid zich af of in die zin dan geen
vorderingen zijn gemaakt of dat de regelingen ter
zake dan niet hebben gewerkt.
De heer Delva refereert vervolgens aan het antwoord
van minister Van Mechelen op een vraag van de heer
Sauwens waarbij een overzicht is gegeven van de
uitgaven die via het Financieringsfonds voor
Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
(FFEU) zijn verlopen. In de overzichtstabel stond
onder de rubriek culturele investeringen infrastruc-
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tuur dat een bedrag van 2,7 miljoen euro nog niet
werd uitbetaald. Waarover gaat het en vanwaar de
vertraging?
Met betrekking tot programma HD, SociaalCultureel Werk voor Volwassenen, basisallocatie
12.20, allerhande uitgaven, noteert de heer Delva een
stijging van 850.000 euro. 100.000 euro zou aan een
communicatiecampagne worden besteed. Wie zal de
campagne opzetten, rekening houdend met de mededeling van de minister dat die in nauwe samenwerking met de Verenigde Verenigingen zou verlopen?
De spreker hoopt dat zij de campagne zelf mogen
opzetten en niet alleen de overheid, die haar oor te
luisteren legt. De heer Delva drukt ook zijn tevredenheid uit over de toegekende middelen voor de
fusie van blindenbibliotheken en de begeleiding van
dat project.
Bij basisallocatie 33.08, subsidies aan verenigingen
voor sociaalcultureel volwassenenwerk, staat in de
toelichting dat in een bijkomend krediet van 500.000
euro wordt voorzien voor een betere ondersteuning.
Het wordt verdeeld over drie basisallocaties. Op een
daarvan staat een bedrag van 244.000 euro. De heer
Delva merkt op dat de minister heeft vermeld dat dit
moet dienen voor het opvangen van de indexproblematiek, en informeert naar de stand van zaken in dat
dossier. De minister had immers aangekondigd het
dossier bij de begrotingscontrole te willen oplossen.
Voorts vindt de heer Delva het vreemd dat in de
initiële begroting 2008 blijkbaar onvoldoende middelen zijn ingeschreven voor de reguliere uitvoering
van de decreten. Hij hoopt dat het nodige budget
toch beschikbaar is.
De heer Dany Vandenbossche sluit zich hierbij aan,
en stelt evenmin te kunnen aannemen dat de vooropgestelde 750.000 euro, en specifiek de gereserveerde
500.000 euro om de indexering op te vangen, zouden
volstaan.
De heer Delva verwijst ook naar de bijkomende
250.000 euro voor het opzetten van projecten bij
verenigingen voor sociaalcultureel volwassenenwerk
met een vernieuwende en originele invalshoek en
een voorbeeldfunctie. Dat verdient volgens de toelichting aanmoediging. Prima voor de heer Delva, al
vraagt hij zich af waarom dit nu bij de begrotingscontrole opduikt en niet is besproken bij de recente
wijziging van het betrokken decreet (Parl. St. Vl.
Parl. 2007-08, nr. 1481/1). Moet de voorgestelde
regeling immers niet decretaal geregeld worden?
Minister Bert Anciaux repliceert dat de basis hiervoor reeds decretaal is voorzien. Er is in het pas
goedgekeurde decreet geen enkele mogelijkheid
uitgesloten om op experimentele basis en in het kader van, of in samenwerking met het verenigingsle-
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ven, projecten op te zetten. De heer Paul Delva stelt
dat er geen uitsluiting daarvan gebeurt, maar dat het
evenmin is voorzien. De minister merkt op dat dit
moet worden gezien in het kader van de algemene
ondersteuning van het verenigingsleven. Hij stelt dat
de vooropgestelde middelen precies het resultaat zijn
van de besprekingen naar aanleiding van het decreet.
Bij programma HE, Kunsten en Erfgoed, basisallocatie 33.14, inzake de 1 eurotoegangsregeling voor
musea, leest de heer Paul Delva dat voor de landelijke erkende musea in een compensatie wordt voorzien voor het inkomstenverlies. Hij informeert of dit
alleen slaat op het verlies uit toegangstickets of ook
op de bijkomende kosten voor meer educatieve gidsen en dergelijke door de toename van schoolbezoeken. Is het budget trouwens voldoende om het totale
inkomensverlies van alle betrokken musea voor
2008 op te vangen? Het lid apprecieert dat er flankerende maatregelen zijn vooropgesteld, zoals een
communicatiecampagne, maar pleit voor begeleiding
van de musea en een grondige opvolging van de
effecten van de maatregel.
Basisallocatie 33.49, subsidies aan diverse Brusselse podia, met 650.000 euro, betreft een eenmalige bijkomende subsidies aan de Ancienne Belgique en het Kaaitheater waarbij alweer de vraag rijst
waarom dergelijke subsidies niet gebeuren via het
FoCI.
De heer Delva steunt ten volle de eenmalige bijkomende subsidie aan de stichting Lezen op basisallocatie 33.55, en meer specifiek ten behoeve van een
ruime leesbevordering bij gezinnen met jonge kinderen.
Vervolgens verwijst de heer Delva naar basisallocatie 33.74, subsidies voor aanvullende tewerkstelling
in de culturele en sociaalculturele sector, met een
bijkomend recurrent bedrag van 400.000 euro. Bij de
begrotingsopmaak 2008 werd voor de invoering van
een akkoord met werkgevers en werknemers in een
bedrag voorzien van 500.000 euro. De concretisering
krijgt een nieuwe injectie van 400.000 euro, onder
meer voor de opbouw van een bijkomende pensioenpijler en de invoering van een oeuvreprijs. De
heer Delva kan bij het laatste aspect de link niet leggen met aanvullende tewerkstelling. Situeert zich dat
in de idee van een extra pensioen voor auteurs? Hoe
zal die oeuvreprijs dan worden ingevoerd?
Bij basisallocatie 33.87, subsidie aan kunsteninstellingen, is de heer Delva tevreden dat de grote culturele instellingen van de Vlaamse Gemeenschap meer
financiële ademruimte krijgen. De ingreep zou echter nuttiger zijn op een vroegere datum, namelijk bij
het afsluiten van de vijfjaarlijkse beheersovereenkomsten. Bepaalde instellingen zullen dit extra geld
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echter moeten gebruiken om eerder gemaakte putten
te dempen.
In rubriek HC, Algemeen cultuurbeleid, basisallocatie 33.01, subsidies in het kader van het participatiebeleid informeert de heer Piet De Bruyn waarom een
bijkomend bedrag van 1,25 miljoen euro voor sporten cultuurevenementen is opgenomen, meer specifiek in uitvoering van afdeling 1, de grootschalige
cultuur- , jeugd- en sportevenementen. Hij stelt dat
in de initiële begroting al 900.000 euro was voorzien. Hij gaat ervan uit dat de minister ook al zicht
heeft op de besteding van die middelen, aangezien
hij in maart van het lopende jaar reeds besliste om de
subsidie meer dan te verdubbelen. Artikel 35, §3,
van het Participatiedecreet voorziet erin dat de
Vlaamse Regering in een uitvoeringsbepaling de
verdere voorwaarden voor de subsidiëring zou uitwerken, net als de aanvraag- en de beoordelingsprocedure. De heer De Bruyn vraagt of dat intussen is
gebeurd en of er dan ook een externe evaluatie is
vooropgesteld voor de beoordeling van de ingediende aanvragen.
De heer De Bruyn merkt op dat onder dezelfde basisallocatie ook 200.000 euro is voorzien voor financiering van het Brueghelproject. De N-VA-fractie
staat achter de versterking van het culturele en sportieve Randbeleid, maar wil toch zijn bezorgdheid
uiten over de aanwending van dat budget voor dat
doel, en specifiek voor het nieuwste project De Rand
van Brussel ontmoet de rand rond Brussel. Uit het
antwoord van de minister op de vraag van de heer
Mark Demesmaeker over de toekomst van het
Brueghelproject, van 13 maart 2008, maakt de heer
De Bruyn op dat het niet de bedoeling is de middelen af te wenden naar Brussel, maar wel in eerste
instantie de uitstraling van de Vlaamse gordel en het
Vlaamse karakter van de streek te versterken. (Hand.
Vl. Parl. 2007-08, nr. C176, 1). Het lid kondigt aan
dit project nauwlettend te zullen volgen en vraagt dat
er geen muren worden opgetrokken tussen het
Brueghelproject en de werking van vzw De Rand.
Bij basisallocatie 33.05, subsidies met betrekking tot
de internationale en interregionale samenwerking,
noteerde de heer De Bruyn de toekenning van
200.000 euro extra middelen voor het PSK Brussel.
De vraag rijst wat de bedoeling is en welke voorwaarden eraan zijn gekoppeld voor deze federale
instelling. Wat is de return voor de Vlaamse overheid? Bijkomend informeert de heer De Bruyn wat
het totaalbedrag is aan subsidies die vanuit de cultuurbegroting aan het PSK worden toegekend en
onder welke basisallocaties die terug te vinden zijn.
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renhuis, wat veeleer een infrastructuursubsidie zou
moeten zijn. Zou die niet beter gescheiden worden
van de eigenlijke recurrente werkingssubsidie?
Met betrekking tot het FoCI merkt de heer De Bruyn
het onverwacht nieuwe initiatief op van 1 miljoen
euro investeringssubsidies voor verenigingslokalen.
Hij leidt uit de toelichting af dat het gaat om veiligheidswerken in lokalen van de sectoren cultuur,
jeugdwerk en sport. Vooral bij het element sport,
maar ook algemeen, vraagt het lid om een verantwoording van dat budget, aangezien de respectieve
bevoegdheden bij het lokale niveau liggen. Is er
overleg gepleegd met de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG)? Hij merkt op dat bij
de initiële begrotingsopmaak 2008 voor de investeringssubsidies sectorale culturele infrastructuur, in
een nieuw uitvoeringsbesluit was voorzien dat onder
meer de regionale depotwerking binnen de erfgoedsector zou opnemen als aandachtspunt. Hij stelt vast
dat er nog een aandachtspunt bijkomt en vraagt of
het uitvoeringsbesluit er al is. Waar is het dan te
vinden of met welk tijdspad moet er rekening worden gehouden? Decretaal kan het FoCI enkel investeringssubsidies verstrekken voor het bouwen, uitbreiden of aankopen van culturele infrastructuur met
supralokaal belang. Hoe moet dat dan verlopen voor
het financieren van de lokale infrastructuur?
Bij rubriek HE, Kunsten en Erfgoed, wordt op basisallocatie 33.14, 400.000 euro voorzien voor de
1 euroregeling. Welk deel daarvan wordt voorbehouden om de aangekondigde communicatiecampagne te financieren?
Bij basisallocatie 33.87, subsidies aan de kunsteninstellingen, informeert de heer De Bruyn hoe men aan
de cijfers is gekomen zoals opgenomen in de begrotingscontrole voor de zeven culturele instellingen
van de Vlaamse Gemeenschap. Hij kan ze immers
niet linken aan de cijfers die hij op pagina 17 van de
nota Open Grandeur terugvindt.
Inzake de subsidie voor de Vlaamse Opera, basisallocatie 33.88, herhaalt de heer De Bruyn dat de verhoging van 2 miljoen euro moet toelaten dat de
nieuwe vzw de werking en het personeel van de VOI
overneemt. De berekening van de verhoogde loonlast was echter nog niet afgerond. Is dit inmiddels
gebeurd en kan de minister daar dan uitleg bij verschaffen? Wat zal van de 2 miljoen euro overblijven
om de beoogde en nodige versterking van de artistieke werking te financieren?
2.2. Antwoorden van minister Bert Anciaux

Bij basisallocatie 33.28 vraagt de heer De Bruyn of
het inderdaad gaat om een eenmalige verhoging met
750.000 euro voor het Vlaams-Marokkaans cultu-

Bij basisallocatie 12.70, in verband met de verhoging van de dotatie voor specifieke werkingsmidde-
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len met 125.000 euro, zegt minister Anciaux dat de
campagne precies wordt opgezet ten behoeve van het
beter bekendmaken van de derdebetalersregeling
inzake de billijke vergoeding. Het is niet voldoende
gekend en te weinig organisaties maken ervan gebruik. Socialware behelst bovendien inderdaad een
nieuwe mogelijkheid, zoals de heer Delva suggereerde.
Bij basisallocatie 33.05, over het PSK en de internationale en interregionale samenwerking, legt de
minister uit dat hij reeds in de beleidsbrief had aangekondigd dat hij graag wilde inspelen op de vraag
van een aantal Europese regio’s zoals Catalonië,
Baskenland, Schotland, Wales, Galicië en Wallonië, om een samenwerking op het getouw te zetten
op cultureel en sportief vlak. De 200.000 euro voor
het PSK zijn zeker niet zomaar een cadeau. De
minister erkent dat er in eerste instantie een lang en
moeilijk gesprek is gevoerd met de verantwoordelijke. Tijdens de lopende legislatuur is het de bedoeling tot een structurele ondersteuning te komen
van het PSK ten belope van 1 miljoen euro.
350.000 euro zou als een rugzakje kunnen worden
beschouwd voor de invulling van Vlaamse muziekvertegenwoordigers die er optreden. Het restant
moet dienen om de structurele partner te worden
van het PSK dat op twee poten steunt: muziek en
tentoonstellingen. De Vlaamse Gemeenschap zou
zo structureel de programmatie van het tentoonstellingsluik opzetten, in samenwerking met het PSK.
De facto koopt Vlaanderen zich in bij het PSK om
vat te krijgen op mogelijkheden om het tentoonstellingsbeleid in Brussel te voeren. Een van de voorwaarden waarvan sprake, is een rechtstreekse vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap
binnen de raad van bestuur van het PSK.
Minister Anciaux legt uit dat voor het Vlaams Audiovisueel Fonds, de Brusselse podia en het
Vlaams-Marokkaans culturenhuis, niet via het
Fonds Culturele Infrastructuur wordt gewerkt, omdat via de nu gevolgde weg sneller kan worden
ingegrepen en er minder problemen zijn. De aanbesteding en uitvoering van de vooropgestelde werken liggen zo buiten de verantwoordelijkheid van
de overheid en verloopt soepel, terwijl dat via het
FoCI in eigen beheer gebeurt. Daarom gaat het om
een eenmalige subsidie die tevens kan worden aangewend voor investeringen. De heer Eric Arckens
merkt op dat in de conventie met betrekking tot het
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom was
afgesproken dat alle werken fiftyfifty zouden worden betaald. Minister Anciaux antwoordt dat voor
het Vlaams-Marokkaans culturenhuis altijd is gezegd dat er een gelijkwaardige inbreng zou zijn
vanwege de Marokkaanse staat. Een luik daarvan
gaat in middelen en een ander luik in natura. Zo
zou een deel van de aankleding gebeuren met mate-
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rialen vanuit Marokko, zoals wandtapijten en dies
meer. De desbetreffende afspraak is met de nieuwe
Marokkaanse regering gemaakt en wordt kortelings
in Marokko geconcretiseerd.
Inzake de investeringen in verenigingslokalen stelt
de minister dat er binnen het FoCI spoedig een reglement zal worden opgesteld. Hij wijst erop dat het
parlement niet altijd eenduidig is inzake kerntaken.
Daarbij verwijst hij naar een tussenkomst voor het
openhouden van zwembaden op zon- en feestdagen.
Strikt genomen is dat een kerntaak van de gemeenten, maar toch zijn die spelers ook vragende partij
naar ondersteuning, ook al is in het kader van het
jeugdbeleid al fors geïnvesteerd in jeugdlokalen. Op
het gebied van sport en het gewone verenigingsleven, blijft alles achterop hinken. De verantwoordelijkheid voor veiligheid berust inderdaad bij burgemeester en gouverneur, maar de minister wil niet
doen alsof zijn neus bloedt. Het vooropgestelde project is voor hem nog maar een eerste stap. Als er
gemiddeld met 17.000 euro kan worden gewerkt,
dan zouden zowat 65 projecten op jaarbasis kunnen
worden afgehandeld. Dat zal volgens de minister in
het begin wel wat wringen, maar na verloop van tijd
zal dat afnemen. Het is vanuit de Vlaamse Gemeenschap een simpele ondersteuning van het verenigingsleven.
Met betrekking tot de FFEU-middelen weet de minister dat meer dan 700.000 euro is gereserveerd
voor de aankoop van topstukken. Hij zal de commissieleden schriftelijk meer concrete informatie bezorgen.
De minister bevestigt dat de opvolger van de Kom
uit uw Kot-campagne, in grote mate door de Verenigde Vereniging zal worden uitgevoerd.
Met betrekking tot het opvangen van de indexsprongen verwijst minister Bert Anciaux naar zijn
opmerking over de uitzonderlijkheid van de begrotingscontrole. De middelen die bij de begrotingsopmaak waren ingeschreven, zijn de middelen die
op correcte wijze zijn berekend volgens de logica
van het departement Financiën en Begroting. Hij
beklemtoont dat dit niet noodzakelijk overeenstemt met wat hij wil bereiken. Reeds eerder stelde de commissie dat de levensduurte mee een bepalende factor zou moeten zijn bij het bepalen van
het bedrag dat in het begin van een beleidsperiode
voor de sociaalculturele verenigingen wordt vastgelegd. De minister merkt op dat dit altijd dient te
gebeuren binnen de begrotingslogica, en dus “in
de mate van beschikbaarheid van kredieten zoals
door het parlement bij de begroting is opgemaakt”. De minister verhoogt precies de kredieten
omdat hij zelf vindt dat er een verschil is tussen
wettelijke indexering zoals voorzien, en de totale
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kost van de levensduurte, die ook andere factoren
behelst, zoals anciënniteit. De ingreep moet daaraan tegemoetkomen, maar lost het probleem niet
integraal op. Bij de tweede begrotingscontrole zal
de minister daarom opnieuw met dit aanbod komen. Bovendien wil hij bij de begrotingsopmaak
2009 het debat over de indexering voeren met het
departement Begroting en Financiën. In de fiches
voor de tweede begrotingscontrole heeft de minister het probleem wel al aangehaald. En het is al ter
sprake gekomen in de technische bilaterale besprekingen. Hij stelt dat de spelregels begrotingstechnisch niet kunnen worden gewijzigd bij een
begrotingscontrole, maar dat het bij de begrotingsopmaak 2009 opnieuw moet worden bekeken.
Minister Anciaux wil nagaan in hoeverre er een
engagement is om eraan tegemoet te komen bij die
begrotingsopmaak. Het vraagt een wijziging van
de spelregels die allicht niet enkel voor het betrokken decreet van toepassing zal zijn. Het wordt
een politieke discussie, maar intussen doet de minister wel een inspanning van 500.000 euro bovenop de decretale bepalingen en de bestaande
spelregels inzake de indexering.
De heer Paul Delva stelt zich ernstige vragen bij de
geldigheid van de rechtsgrond inzake de verdeling
van de experimentenpot. De minister stelt dat de
250.000 euro inbegrepen zijn zoals opgenomen in
het wijzigingsdecreet, maar de heer Delva vindt dat
een zeer ruime interpretatie. Hij verwacht dat de
sector liever een grotere rechtszekerheid zal hebben,
vooral uit vrees voor het Cultuurpact.
Minister Anciaux verklaart dat het gaat om experimentele middelen op vraag van de sector zelf. Dit
kan worden gekoppeld aan een reglement dat dan na
drie jaar een decretale basis kan krijgen. Dat is volkomen conform het Cultuurpact.
Voor wat het inkomensverlies van de musea betreft
naar aanleiding van de 1 euroregeling, stelt de minister dat dit voor 100 percent wordt gecompenseerd, zonder evenwel rekening te houden met de
andere mogelijk beïnvloedende factoren. Als er
extra middelen worden verworven door bijvoorbeeld een hogere opkomst, dan kunnen die naar
eigen inzicht worden ingezet. De minister hoopt dat
die dan inderdaad naar educatie en dergelijke meer
zullen gaan. Andere kosten, zoals bijvoorbeeld voor
extra gidsen, zijn de verantwoordelijkheid van het
museum zelf. In het begin werd de compensatie
beperkt met het terugverdieneffect, maar dat is
weggevallen. Het terugverdieneffect is volledig ten
voordele van de musea. Begeleiding zal er ook onderdeel van uitmaken, de monitoring is de facto in
het vooruitzicht gesteld bij het einde van de beleidsperiode. Ze is opgenomen in de convenants
voor een periode van vier of vijf jaar. Het staat
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iedereen vrij om voor een volgende beleidsperiode
andere keuzes te maken.
De heer Paul Delva begrijpt dat het inkomensverlies
de verminderde inkomsten behelst van museumbezoekers die anders een normaal ingangsticket zouden
moeten kopen, maar niet de extra kosten dekt die de
musea mogelijk zouden hebben. De minister bevestigt dit en stelt dat in het overleg met de musea zelf
daarover ook geen negatieve klanken te horen waren.
Met het museum dat voor deze regeling de meeste
reserves had, In Flanders Fields in Ieper, zijn ook
goede afspraken gemaakt. Van de 400.000 euro voor
de 1 euroregeling, is 200.000 voorbehouden voor
communicatie en 200.000 als eerste subsidiëring. De
rest wordt volgens de minister aangevuld bij de
tweede begrotingscontrole.
Bij basisallocatie 33.74 inzake aanvullende tewerkstelling in de sector van kunsten en erfgoed, legt de
minister uit dat de 500.000 euro waarvan sprake, is
bedoeld om de eerste cao te realiseren. De minister
wil de kunstensector warm maken om mee in te
stappen in het vierde VIA-akkoord in 2011. Zolang
de kunstensector niet mee op die trein stapt, zal hij
altijd achterop blijven hinken. Het betreft volgens
de minister de werknemers, maar er zijn ook nog
een hele groep zelfstandigen in de sector. Binnen
het actieplan rond kunstenaars wil minister Anciaux
met de vooropgestelde 400.000 euro nog twee andere aspecten realiseren. In totaal wil hij voor een
twintigtal personen eregelden op jaarbasis uittrekken. Dat behelst een zevental schrijvers, een zevental beeldende kunstenaars en een zevental acteurs.
Dat is vergelijkbaar met wat in Nederland gebeurt.
Het komt erop neer dat voor kunstenaars die het
financieel moeilijk hebben, een bijpassing gebeurt
van het zelfstandigenpensioen tot het niveau van
een normaal bediendenpensioen. De selectie zou
gebeuren door een adviescommissie. Dat zou ongeveer 200.000 euro kosten. Een tweede maatregel die
de minister voor ogen heeft ten belope van hetzelfde
bedrag, houdt in dat voor elke beurs die wordt toegekend door het VAF, een fonds, of via het Kunstendecreet, telkens 10 percent wordt bijgepast. Dat
wordt op gepersonaliseerde rekeningen gezet om een
aanvullend pensioen te verzekeren voor de zelfstandige tijdens zijn actieve loopbaan. In feite wordt de
uitkering voor kunstenaars verhoogd via deze drie
kanalen.
De heer Paul Delva vindt het lovenswaardige initiatieven maar ziet nog steeds de link met aanvullende
tewerkstelling niet.
Minister Anciaux verklaart dat dit de basisallocatie is
waarop de voorstellen in samenspraak met de sociale
partners op kunnen worden gerealiseerd.
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Over basisallocatie 33.87, subsidies aan kunstinstellingen, stelt de minister dat de 1,2 miljoen euro niet
zal dienen om putten te dempen. Vele van de betrokken instellingen hebben immers geen putten te
dempen. Voorts moet de 1,2 miljoen euro worden
verhoogd met de andere bedragen die worden uitgetrokken. Zo is er bijvoorbeeld nog 2 miljoen euro
voor de Vlaamse Opera (Vlopera) voorzien, naast
een vergoeding voor het MuHKA en het KMSKA.
De put van de Vlopera wordt op een andere manier
gedempt. Voor het Ballet van Vlaanderen wil de
minister proberen om de schulden op te vangen in de
tweede begrotingscontrole.
Ten behoeve van de heer De Bruyn die informeerde
naar de vergelijking met de cijfers van het Open
Grandeurproject, stelt de minister dat ook rekening
moet worden gehouden met de cijfers van de begrotingsopmaak 2008. Zo is bijvoorbeeld voor de Filharmonie reeds 250.000 euro voorzien, waar nog
eens 250.000 euro bijkomt. Dat is dan het bedrag dat
in Open Grandeur is opgenomen. Voor het MuHKA
geldt hetzelfde, net als voor de anderen.
Minister Anciaux somt nog een aantal voorbeelden op
van projecten die mee ondersteund zullen worden in
het kader van de grootschalige jeugd- en sportprojecten. Zo zijn er in Leuven het project rond Rogier Van
der Weyden, Mechelen met Stadsvisioenen, het
Schuttersfeest in Limburg onder volkscultuur, de evenementen in het kader van de weidefestivals, de naTourcriteria, de K-caravaan, of de grote kindercultuurinvasie in diverse steden in Vlaanderen, de Special Olympics in Kortrijk in 2008 enzovoort. Op het
bestaande budget van circa 600.000 euro is er volgens
de minister veel druk. Hij ziet voldoende initiatieven
om de inspanning ook naar jeugd door te trekken.
Inzake de 200.000 euro voor het Brueghelproject
herhaalt de minister dat de middelen meer dan verdubbeld worden, maar dat het ook gaat om meer dan
één project. In dat verband verwijst hij nog naar de
inspanningen die gebeuren voor het kasteeldomein
van Gaasbeek.
Voor de Vlaamse Opera is de berekening en de
overeenkomst die de minister daaromtrent met de
vakbonden heeft afgesloten, dat ongeveer 600.000
euro naar loonkost zal gaan. Het saldo is de nieuwe
injectie. Recurrent ligt dat bedrag iets lager, stelt hij,
maar niet voor het eerste jaar, 2008, dat al deels is
verlopen. Minister Anciaux stelt dat op het ogenblik
dat de 2 miljoen euro voor loonkost moet worden
ingezet, men veel meer dan de vooropgestelde 1,4
miljoen euro zal overhouden voor de investering in
het artistieke luik. Naar zijn aanvoelen zijn de mensen van de Vlaamse Opera al zeer tevreden als de
minister het schuldprobleem op een andere manier
kan oplossen.
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II. BELEIDSDOMEIN SPORT
1. Toelichting van de begrotingscontrole Sport
door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister
van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Binnen sport is ten overstaan van de begrotingsopmaak van 2008 een stijging merkbaar van 2,5 miljoen euro niet-gesplitste kredieten, waarvan 1 miljoen recurrent en anderhalf miljoen eenmalig. Daarnaast is er ook een eenmalige stijging van 2 miljoen
euro aan gesplitste vastleggingskredieten (GVK) en
gesplitste ordonnanceringskredieten (GOK). De minister herhaalt dat in de beleidsbrief Sport reeds een
aantal nieuwe sportprojecten werden aangekondigd.
De geplande acties zitten op koers.
De uitgaven met betrekking tot Medisch Verantwoord Sporten (MVS) zijn terug te vinden onder
basisallocatie 12.24 met MVS, medische sportcontrole en dopingcontrole. Daarin is er een stijging van
de niet-gesplitste kredieten met 30.000 euro recurrente middelen. Deze middelen worden voorzien
voor de chaperonnes tijdens dopingcontroles bij
wedstrijden van nationaal en internationaal belang.
Voor het Sport voor Allenbeleid, basisallocatie
33.36, inzake subsidies voor sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het
sportbeleid, wordt een stijging voorzien van 1,5 miljoen euro NGK’s met eenmalige middelen. Een derde van die middelen moet dienen voor een sensibiliserings-, motiverings- en activeringsplan voor senioren die in de periode 2008-2009 met pensioen gaan.
Het is de bedoeling om een proactief beleid te voeren dat participatiedrempels inzake bewegen en sporten voor senioren wegwerkt. Dat moet gezondheidsproblemen helpen voorkomen. De minister beoogt
een samenwerking met de fitnesssector, de seniorensportfederaties en de reguliere seniorensportclubs.
De resterende 1 miljoen euro zal worden besteed aan
sociale en experimentele projecten. Naast de noden
die met het Vlaams Infrastructuurplan kunnen worden ingevuld, wordt onderzocht in welke mate sociale en experimentele infrastructuurprojecten moeten
worden ontwikkeld ten behoeve van initiatieven die
streven naar een verhoogde deelname van kansengroepen in het sportgebeuren.
Inzake Topsport verwijst de minister naar de nieuwe
basisallocatie 11.03, wedden en toelagen, platform
jeugdtrainers, met 500.000 euro NGK’s. Het Actieplan Topsport voorziet in het oprichten van dat platform via tewerkstellingscontracten Topsport. De
minister stelt dat de sportwereld, topsportcoördinatoren, de sportfederaties en anderen, herhaaldelijk het
belang van een dergelijk platform hebben benadrukt.
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Het project kon vooralsnog niet worden opgestart
omdat het aantal gesubsidieerde contractuelen
(gesco’s) amper volstond om alle Vlaamse elitesporters en beloftevolle jongeren te ondersteunen. De
bijkomende tewerkstellingsstatuten zullen volgens
de minister toelaten dit actiepunt alvast te realiseren.
Op termijn voorziet het Actieplan Topsport in 60
voltijdsequivalenten (vte) topsport voor optimale
talentontwikkeling bij de jeugd. De hervorming van
de regelgeving voor de tewerkstellingscontracten
stipuleert dat ze zowel aan elitesporters, beloftevolle
jongeren als sportassistenten kunnen worden toegekend. De tewerkstellingscontracten die via de ingezette middelen worden gerealiseerd, kunnen dan ook
worden ingezet voor de oprichting van een pool van
jeugdtrainers.
Voor sportinfrastructuur, basisallocatie 52.01, wordt
de subsidie eenmalig verhoogd met 2 miljoen euro
GVK’s en GOK’s. De minister wijst erop dat Vlaanderen kampt met een aanzienlijk tekort aan sport- en
topsportinfrastructuur, die een belangrijk instrument
zijn bij het voeren van een doeltreffend sportbeleid.
Er loopt een wetenschappelijk onderzoek om na te
gaan welke de specifieke noden zijn en waar ze het
grootst zijn. Het sportinfrastructuurfonds moet onder
meer daaraan invulling geven. Inmiddels zullen de
meest dringende behoeften worden gelenigd. Het
gaat in die zin vooral om de aanleg van kunstgrasvelden, looppistes en atletiekpistes.
De minister deelt mee dat de kredieten voor Bloso
op de basisallocaties 41.03 en 41.09 samen stijgen
met 470.000 euro recurrente middelen. Basisallocatie 41.03 stijgt met 170.000 euro NGK’s recurrente
middelen. Op verzoek van de drie universiteiten met
een opleiding lichamelijke opvoeding (lo), heeft de
minister beslist drie vte’s met een masteropleidng lo
ten laste te nemen ten belope van een geraamd bedrag van 170.000 euro. Het wordt toegevoegd aan de
dotatie van de Vlaamse Trainersschool (VTS). Dat
moet de samenwerking tussen de VTS en de universitaire opleiding lo versterken en de universitaire
wetenschappelijke expertise ontsluiten ten aanzien
van de sportsector.
Basisallocatie 41.09, dotatie ter uitvoering van de
subsidiëring van het decreet op de sportfederaties,
exclusief topsport, stijgt met 300.000 euro recurrente
middelen ten behoeve van twee maatregelen. In eerste instantie werd voor de twee voorbije werkjaren
een aanvullende subsidie toegekend voor de facultatieve opdracht Sportkampen, van respectievelijk
86,98 percent en een van 88,64 percent. Om deze
inhaaloperatie voor de toekomst te vermijden werd
beslist in 2008 het ingeschreven bedrag met 200.000
euro te verhogen. Via het programmadecreet zouden
ook de subsidiebedragen voor organisaties voor
vrijetijdsbesteding vanaf 2008 jaarlijks worden aan-
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gepast aan het cijfer van de gezondheidsindex en
eventueel zelfs worden verhoogd.
De minister kondigt ook aan dat binnen de Vlaamse
Regering eerstdaags een amendement zal worden
goedgekeurd, waardoor 1,6 miljoen euro van de basisallocatie sociale en experimentele middelen wordt
overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie. Dat
amendement zal in de commissie voor Financiën
worden besproken. De middelen moeten onder meer
dienen voor de financiële ondersteuning van voetbalinitiatieven voor 2008 voor de jeugdopleiding.
2. Algemene bespreking Sport
De heer Hans Schoofs wenst verduidelijking bij de
basisallocaties inzake het beleidsdomein Sport. Bij
basisallocatie 11.03, wedden- en toelagenplatform
jeugdtrainers en het opzetten van een pool, waarbij
de minister streeft naar 60 voltijdsequivalenten, informeert de heer Schoofs of die norm zal worden
gehaald met de vooropgestelde 500.000 euro. Hoe
zou het platform moeten functioneren? Is er een link
met de erkende federaties? Dan kunnen de voetbalverenigingen aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) er geen beroep op doen,
stelt de heer Schoofs. Hij wil ook weten hoe het zit
met de opleidingen, aangezien het veelal om vrijwilligers gaat. Ten slotte stelt hij dat het een terechte
keuze is om dit aan te pakken met het oog op het feit
dat het buitenland ter zake al heel wat verder staat.
De heer Schoofs informeert ook hoe de vooropgestelde chaperonnes inzake dopingcontrole bij basisallocatie 12.24 zullen worden geselecteerd. Zijn het
ambtenaren of mensen uit het medisch korps die
atleten bij dopingcontroles moeten vergezellen?
Worden ze vergoed bovenop hun loon of via overuren? Wordt het een lucratieve bijverdienste? Zo ja,
dan vindt de heer Schoofs dat het als dusdanig moet
worden gecommuniceerd en dat iedereen er de kans
voor moet krijgen.
Onder basisallocatie 33.36, subsidies voor sociale en
experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid, noteert de heer Schoofs
een verhoging van het initieel begroot bedrag van
2,02 miljoen euro met anderhalf miljoen euro, die er
blijkbaar meteen weer zou worden afgehaald. Dit
vraagt toch enige verduidelijking.
Minister Anciaux wijst erop dat hij reeds stelde dat
er hiervoor een regeringsamendement in de commissie Financiën zal worden ingediend, om 1,6 miljoen
euro over te hevelen naar een nieuwe basisallocatie
bij Bloso, om kwaliteitsprojecten inzake jeugdvoetbal te ondersteunen. Het vooropgestelde bedrag is
zodoende toegevoegd om het er meteen weer te kun-
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nen afhalen. Het gaat om een eenmalige toevoeging
die men ook rechtstreeks op de vooropgestelde basisallocatie had kunnen plaatsen.
De heer Hans Schoofs informeert verder of er geen
sprake is van bijkomende middelen voor sensibilisering van senioren. De minister stelt dat die middelen
nog steeds zijn voorbehouden op de respectieve basisallocatie, maar dan met een kleine vermindering
van de middelen. De heer Hans Schoofs informeert
of de minister de ongeorganiseerde senioren alsnog
wenst te bereiken of zal uitgaan van de erkende seniorenverenigingen, als hij het bijvoorbeeld heeft
over samenwerking met de fitnesscentra. Is er bijvoorbeeld geen samenwerking met de animatoren
voor rusthuizen voorzien?
Bij basisallocatie 52.01, subsidies voor sportinfrastructuur van de particuliere sector, ziet de heer
Schoofs een gevoelige verhoging met 2 miljoen euro, terwijl het onderzoek naar de infrastructuurnoden
voor topsport in Vlaanderen nog niet is afgerond.
Welke timing wordt er gehanteerd voor die studie?
In hoeverre zullen lopende initiatieven inzake sportinfrastructuur worden overlapt? Over welke infrastructuur gaat het dan vooral?
De heer Schoofs verwijst naar de 170.000 euro recurrente middelen die worden toegevoegd aan de
dotatie van Bloso onder basisallocatie 41.03. Bloso
krijgt daarbovenop 300.000 euro extra voor de
meeruitgave van respectievelijk 100.000 en 200.000
euro voor subsidies aan de Vlaamse sportfederaties.
De heer Schoofs verwijst naar wat de minister heeft
uitgelegd over de toepassing van een correctiefactor
op de opdracht Sportkampen. Betekent dit dat Bloso
100 percent van de subsidieaanvragen zal kunnen
ondersteunen, aangezien het eerste bedrag dient om
de aanpassing aan de gezondheidsindex op te vangen?
Minister Bert Anciaux antwoordt in eerste instantie
op de vragen van de heer Schoofs over sport. Voor
basisallocatie 11.03 in verband met het platform
jeugdtrainers, gaat het inderdaad over de eerste stap
van een plan dat pas in de volgende legislatuur zou
kunnen worden uitgevoerd, stelt de minister. Met het
platform kunnen een twintigtal jeugdtrainers worden
aangeworven. De minister stelt daar nog in een uitbreiding te willen voorzien, als de financiële mogelijkheden zich daartoe aandienen.
De minister bevestigt ook de link tussen de erkende
sportfederaties en de opleiding van de jeugdtrainers.
In eerste instantie zullen trainers worden aangeworven die al een opleiding bij de Vlaamse Trainers-
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school hebben genoten en met succes hebben volbracht. Dat zorgt ervoor dat men meteen kan overgaan tot opleiding van de jongeren, in plaats van
eerst de trainers te moeten vormen.
Inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, en
de verhoging van de middelen op basisallocatie
12.24, gaat het niet over de financiering van ambtenaren of het medisch korps, maar wel over wat men
in Nederland plasmaatjes noemt. Het zijn vrijwilligers die worden opgeleid om het correcte verloop
van de dopingcontrole te begeleiden tot het ogenblik
dat de sporter zich aanbiedt bij de dopingcontroleur.
Dan wordt de chaperonne ontheven van zijn verantwoordelijkheid, die er volgens minister Anciaux
vooral in bestaat ogen in de kop te hebben en ervoor
te zorgen dat er geen ontwijkingsactiviteiten gebeuren. Er zal een oproep gelanceerd worden. Het lijkt
hem niet om een bijverdienste te gaan. De 30.000
euro betreft in hoofdzaak de organisatie van de procedure.
De minister stelt dat in het kader van het seniorenproject, het in elk geval de bedoeling is te werken
met senioren die nog niet sporten. De sportverenigingen moeten daar zeker bij worden betrokken. De
minister wil ook het voorstel onderzoeken om de
animatoren in rusthuizen daarbij te betrekken, maar
ziet er niet meteen mogelijkheden voor.
Wat basisallocatie 52.01 inzake sportinfrastructuur
betreft, zou de studie in de loop van 2008 worden
afgerond. Ze moet mee dienen voor de definitieve
selectie van projecten die zijn ingediend naar aanleiding van het decreet op het lokaal sportbeleid en
staat los van de vermelde sportinfrastructuur. De
minister beaamt dat het wel gaat over projecten die
inderdaad al zijn besproken met de topsportactoren.
Het gaat over een volledig uitgewerkte atletiekpiste
in Hulshout, bij de club waar ook Veerle Dejaeghere
is aangesloten, over een samenwerking met de
KULeuven, een fietspiste en een aantal kunstgrasvelden die in samenwerking met een aantal topsportscholen tot stand zouden komen.
Vervolgens bevestigt de minister dat de 200.000
euro voor sportkampen tot gevolg zal hebben dat
men de aangenomen aanvragen voor 100 percent kan
uitbetalen.
Ten slotte geeft minister nog mee dat sport, in de
bepalingen van de bijzondere wet Sport, ressorteert
onder de culturele aangelegenheden. Er is dus geen
discussie mogelijk over de financiering van de sportsector.
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III. BELEIDSDOMEIN MEDIA
1. Toelichting van de begrotingscontrole Media
door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media en Toerisme
Minister Geert Bourgeois stelt dat de belangrijkste
wijziging in de mediabegroting het pensioenfonds
van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)
betreft. Er is in opdracht van de raad van bestuur van
dat fonds voor statutaire personeelsleden, een ALMstudie uitgevoerd (Asset Liability Modelling) door
het Nederlandse bureau Ortec. De resultaten zijn
voorgelegd op de vergadering van 24 september
2007 en tonen aan dat de risico’s zeer hoog oplopen
met 30 percent kans op faillissement in 2041. De
afgevaardigd bestuurder en de voorzitter van het
pensioenfonds hebben zich tot de minister gericht in
een brief van 22 oktober 2007. De aanvankelijke
bijdragen aan het pensioenfonds werden vastgelegd
naar aanleiding van een studie door Ethias in 1997
en gingen uit van een langetermijnreturn van 8 percent. Sinds de oprichting van het pensioenfonds van
de VRT bedraagt de gemiddelde return per 30 juni
2007 slechts 6,03 percent.
Er zijn drie grote financieringsbronnen voor het
fonds: de opbrengst van het fonds, de werkgeversbijdrage van de VRT en de dotatie van de Vlaamse
Gemeenschap. Naast de in de brief vermelde risico’s, die vooral veroorzaakt worden door onzekere
rendementen, wezen de voorzitter en de gedelegeerd
bestuurder tevens op het bestaan van nieuwe wetgeving betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen. De Commissie voor
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)
houdt toezicht op de naleving van de wetgeving en
zal zich bij de mogelijke omzetting van het pensioenfonds in de nieuwe rechtsvorm OFP, moeten
uitspreken over het feit of het financieringsbeleid al
dan niet voldoet aan de wettelijke financieringsverplichtingen. Met het bestaande risicoprofiel van het
fonds leek het de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder zeer waarschijnlijk dat de CBFA herstelmaatregelen zou opleggen. Een van de maatregelen
die het risico moet verkleinen is een werkgeversbijdrage van 22,5 percent in plaats van de bestaande
19,5 percent. Voorts is er ook een verhoogde overheidsbijdrage van 22,2 miljoen euro, 3 miljoen euro
meer dan momenteel het geval is. Het faillissementsrisico zou met die maatregelen dalen tot een aanvaardbare 8 percent.
In het licht van de budgettaire situatie van de VRT,
heeft de minister besloten om niet aan de VRT te
vragen om 1,5 miljoen meer werkgeversbijdrage te
begroten, maar wel om het jaarlijks noodzakelijke

16
bedrag van 4,5 miljoen euro op te nemen in een verhoogde dotatie vanwege de overheid. Het getuigt
immers van goed bestuur om de risico’s op het pensioenfonds te beperken. Bovendien wil de minister
de VRT niet confronteren met bijkomende uitgaven.
2. Algemene bespreking Media
Inzake de begrotingscontrole Media worden door de
commissieleden geen specifieke opmerkingen gemaakt.
IV. INDICATIEVE STEMMING
De aan de commissie toegewezen bevoegdheden
inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden unaniem aangenomen met 8 stemmen.
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