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De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media behandelde het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting op 7 en 26 november 2013.
Op 7 november 2013 werden de hoofdstukken 3. Subsidies inzake sport en 4. Cultuur
toegelicht en besproken.
Op 26 november 2013 werd globaal gestemd over de aan de Commissie voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media toegewezen onderdelen van het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014.
I. HOOFDSTUK 3. SUBSIDIES INZAKE SPORT
1.

Toelichting door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Minister Philippe Muyters deelt mee dat hoofdstuk 3. Subsidies inzake sport, twee afdelingen bevat die reeds uitvoerig werden toegelicht in de memorie van toelichting van het
ontwerp van decreet. Kort samengevat komen de bepalingen neer op hetgeen volgt.
Afdeling 1 betreft de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en
de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. In de artikelen 6 tot en met 8 wordt
aangegeven dat 500.000 euro subsidie wordt toegekend aan de koepelorganisatie Vlaamse
Sportfederatie met de volgende opdracht: “sportverenigingen ondersteunen met als doel
een duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering te realiseren op het vlak van
administratieve, bestuurlijke en logistieke clubwerking.”.
Afdeling 2 betreft het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. Via artikel
9 wordt de decretale basis gelegd voor een verhoging van de subsidie voor het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid met 50.000 euro voor een bijkomende opdracht ‘ontwikkelen en delen van expertise met betrekking tot buurtsport’.
De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) ondersteunt
volledig deze structurele verankering, waarbij de middelen ook beter gestroomlijnd worden.
2.

Algemene bespreking

Er worden door de commissieleden geen specifieke opmerkingen gemaakt.
II. HOOFDSTUK 4. CULTUUR
1.
1.1.

Toelichting door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur
Afdeling 1. Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

Minister Joke Schauvliege deelt mee dat afdeling 1 tot doel had om, op verzoek van het
Rekenhof, een decretale basis te genereren voor het uitreiken van de cultuurprijzen en de
eraan verbonden financiële uitgaven.
In het ontwerp van programmadecreet werd in de artikelen 10 tot en met 12 de decretale grondslag gelegd voor deze cultuurprijzen. Na advies van het Uitgebreid Bureau,
oordeelde de voorzitter van het Vlaams Parlement echter dat afdeling 1. Cultuurprijzen
van de Vlaamse Gemeenschap, onvoldoende banden heeft met de begroting, en dat hierV L A A M S P A R LEMENT
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voor beter een apart decreet wordt gemaakt. De afdeling Cultuurprijzen van de Vlaamse
Gemeenschap moet dus niet verder worden toegelicht.
1.2.

Afdeling 2. Overgangsbepalingen betreffende het Lokaal Cultuurbeleid voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid

De minister deelt mee dat de artikelen 13 en 14 van het ontwerp van programmadecreet
een overgangsbepaling bevatten die ervoor moet zorgen dat de in 2013 reeds gesubsidieerde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ook in 2014 hun subsidiëring kunnen behouden. Zo wordt een onvolkomenheid uit het decreet Lokaal Cultuurbeleid opgevangen.
1.3.

Afdeling 3. Ter beschikking stellen van infrastructuur

In hoofdstuk 4, afdeling 3, wordt via artikel 14 in een decretale basis voorzien om een
beheersovereenkomst te sluiten met de Beheerscommissie Kunstcampus vzw voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur van de Vlaamse overheid. Het Cultuurpact bepaalt
immers dat dat nodig is.
Het enige minpunt, erkent de minister, is dat er geen bijkomende middelen zijn voor de
museumronde binnen Erfgoed. De vragen om meer middelen voor de musea werden
pas tijdens de besparingsronde van oktober 2013 naar voren geschoven. Bij de meerjarige ondersteuning van de kunstorganisaties waarvoor in 2013 wel een bijkomend budget
werd gevonden, lag dat anders omdat de beslissing over de structurele ronde binnen het
Kunstendecreet reeds in juni 2013 plaatsvond, dus vóór de opmaak van de begroting.
Anderzijds werd voor de museumronde wel rekening gehouden met de aanbevelingen van
de beoordelingscommissie om de middelen vanuit de 1 euromaatregel te herverdelen ten
gunste van positief beoordeelde musea.
2.

Algemene bespreking

Er worden door de commissieleden geen specifieke opmerkingen gemaakt.
III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMING
Artikel 6 tot en met 9
Deze artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 9 stemmen tegen 3.
Artikel 13 en 14
Deze artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen met 9 stemmen tegen 3.
Artikel 14bis (nieuw)
Een amendement nr. 3, voorgesteld door de heer Paul Delva, mevrouw Yamila Idrissi
en de heren Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron strekt ertoe aan hoofdstuk 4.
Cultuur, een afdeling 4. ‘Interne Staatshervorming met betrekking tot het beleidsveld circus’ toe te voegen.
De heer Paul Delva verwijst naar de verantwoording van het amendement in het gedrukte stuk (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2247/4). Concreet gaat het om subsidies voor
Humorologie en MiramirO op basis van het Circusdecreet.
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Het amendement wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3 onthoudingen.
Philippe DE COENE,
voorzitter
Els KINDT
Johan DECKMYN
Yamila IDRISSI,
verslaggevers
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