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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media behandelde voorliggend ontwerp van decreet
op 22 en 25 november, en 2 december 2004.
1. Toelichting door de heer Bert Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
1.1. Hoofdstuk XIII - Cultuur
– Afdeling I - Fonds Culturele Infrastuctuur
(FoCI)
In afdeling 1 Fonds Culturele Infrastructuur, regelen de artikelen 27 en 28 dat de inkomsten uit
de verkoop van goederen beheerd door de administratie Cultuur, integraal toekomen aan het FoCI.
Er wordt bepaald dat alle eigenaarsverplichtingen,
dus ook de roerende voorheffing, ten laste zijn van
datzelfde FoCI. Vandaag komt deze laatste last toe
aan het Fonds voor de Vervreemding en het Beheer
van Onroerende Goederen van het departement
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Omdat er
de laatste jaren geen verkoop plaatsvond is er onvoldoende krediet van onroerende voorheffing, en
wordt deze bevoegdheid aan het FoCI overgedragen.
– Afdeling II - Lokaal Cultuurbeleid
In afdeling II Lokaal cultuurbeleid, bepaalt artikel 29 dat voor de bibliotheken voor blinden een
minimumbedrag van 320.000 euro kan worden gegeven. Dat heeft volgens de minister te maken met
het feit dat er bij de hervormingen personeel vanuit het sociaal-cultureel werk overgedragen wordt,
en met het feit dat aan het Daisy-project gewerkt
wordt. Dit bestaat eruit dat gesproken boeken nu
ook volledig gedigitaliseerd worden.
De minister verwijst ook naar artikel 30, waarin
bepaald wordt dat alle subsidies aan gemeentebesturen enkel en alleen in 2004 worden uitgekeerd
binnen de perken van de kredieten. In de praktijk
komt dit neer op een vermindering van 3,38 procent, behalve voor de subsidies voor de uitvoering
van de cultuurbeleidsplannen zoals beschreven in
programma 45.2, basisallocatie 43.01.
1.2. Hoofdstuk XIV - Jeugd
In het hoofdstuk Jeugd, wordt in artikel 31 een
decretale regeling getroffen voor de besparingen

die moeten worden doorgevoerd. Omwille van de
budgettaire beperkingen kan het decreet van 14 februari 2004 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk
en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid in 2004
immers niet volledig uitgevoerd worden.
De minister verwijst voor een verdere toelichting
hiervan naar het verslag van de commissiebespreking van de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting 2004 (Parl. St. Vl. Parl. 2004-2005, Nr.
19/5-D).
De minister haalt de bedenking van de Raad van
State aan bij de artikelen 30 en 31, inzake de voorgenomen besparingen, en het feit dat de inperking
pas op het eind van het jaar gebeurt. Hierdoor zou
het ontwerp op gespannen voet kunnen komen te
staan met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Hij citeert: “Indien verkregen
rechten op rechtmatige verwachtingen worden
aangetast mag die aantasting niet onevenredig zijn
met het doel dat met de ontworpen regeling wordt
nagestreefd.”.
Een tegenargument van de minister is dat, gelet op
de subsidiëring van de gemeentebesturen, deze ingreep de verwachtingen niet op onevenredige wijze
aantast. In de praktijk, aldus de minister, betalen
de gemeentebesturen exponentieel meer voor de bibliotheken: het aandeel van de Vlaamse Gemeenschap is ongeveer 25 procent. In de cultuurcentra
bedraagt het aandeel van de Vlaamse Gemeenschap nog geen 20 procent, zodat de besparingsmaatregel slechts beperkt voelbaar is.
2. Algemene bespreking
Voor de algemene bespreking wordt verwezen
naar het verslag van de commissiebespreking van
het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (Parl. St.
Vl. Parl. 2004-2005, Nr. 19/5-D).
3. Artikelsgewijze bespreking en stemming
HOOFDSTUK XIII
Cultuur
Artikelen 27 tot en met 29
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Deze artikelen worden aangenomen met 11 stemmen tegen 3.
Artikel 30
Een amendement van de heer Jos Stassen (stuk
123/2, amendement nr. 1) strekt ertoe artikel 30 te
schrappen.
De indiener wil hiermee de lineaire besparingen op
de uitgaven 2004 op de subsidie voor de cultuurbeleidscoördinatoren, de bibliotheken en de cultuurcentra ongedaan maken. Deze besparingen hypothekeren volgens de spreker de lokale cultuurdynamiek van de gemeenten. De besparing van 3.205
duizend euro heeft bovendien betrekking op gedane gemeentelijke uitgaven, onder meer op basis
van de decretaal toegezegde overheidsmiddelen.
Het amendement wordt unaniem verworpen met
14 stemmen.
Artikel 30 wordt aangenomen met 11 stemmen tegen 3.
HOOFDSTUK XIV
Jeugd
Artikel 31
Een amendement van de heer Jos Stassen (stuk
123/2, amendement nr. 2) strekt ertoe het hoofdstuk Jeugd, en het artikel 31 te schrappen.
De besparingen op de uitgaven 2004 op de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijke,
het intergemeentelijke en het provinciale jeugd- en
jeugdwerkbeleid hypothekeren volgens de heer
Stassen het gemeentelijke beleid terzake. Het is een
verbreking van een eerder aangegaan engagement
door de Vlaamse regering.
Het amendement wordt unaniem verworpen met
14 stemmen.
Artikel 31 wordt aangenomen met 11 stemmen tegen 3.

4. Eindstemming
De aan de commissie toegewezen hoodstukken
XIII en XIV worden aangenomen met 11 stemmen
tegen 3.

De verslaggevers,
Sabine
POLEYN
Herman
SCHUEREMANS

De voorzitter,
Dany
VANDENBOSSCHE
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