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Op donderdag 17 mei 2018 behandelde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2018.
De volgende hoofdstukken waren aan de commissie toegewezen:
 Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
 Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding.
1. Algemene bespreking
1.1.

Toelichting

Minister Sven Gatz licht toe dat hoofdstuk 3 uit vier artikelen bestaat.
Artikel 4 regelt het kader voor de overgedragen provinciale middelen voor
infrastructuur. Daarvoor heeft de FoCI-begroting een aparte lijn (FoCI: Fonds
Culturele Infrastructuur). Het gaat om jaarlijks 3,5 miljoen euro gedurende zeven
jaar.
De verdeling over projecten en gebieden is gebaseerd op het principe van de
‘juste retour’ van de overgehevelde bedragen. Na zeven jaar zal men kunnen
zeggen dat die middelen gelijk verdeeld zijn over het Vlaamse land, verzekert de
minister.
Het tweede principe is de gelijke startbasis voor overgedragen gebouwen. Dat
wordt gerealiseerd met een beleidsplan per complex. Op basis daarvan kan een
meerjareninvesteringsplan worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
Artikel 5 regelt de continuering van de overdracht van provinciale middelen voor
twee jeugdorganisaties: Bloemenstad en Circusplaneet.
Artikel 6 voorziet in een fonds voor de middelen voor vrijwilligersbeleid die
eenmalig worden ingebracht door het provinciale niveau, zoals de minister al
uitlegde in de toelichting van het ontwerp van begrotingsaanpassing (Parl.St.
Vl.Parl. 2017-18, nr. 19/5-D) .
Artikel 7 regelt de indexatie van de dotaties voor de Dienst met Afzonderlijk
Beheer (DAB) Kasteel van Gaasbeek en de DAB Landcommanderij van Alden
Biesen, die beide veel werk verzetten met relatief weinig middelen. Een en ander
is het gevolg van de overdracht van de loonkredieten van het departement naar
de DAB’s, in uitvoering van het kerntakenplan.
1.2.

Bespreking in de commissie

De commissie wijdt geen aparte bespreking aan het ontwerp van programmadecreet en raakt de hierboven toegelichte bepalingen slechts zijdelings aan in haar
bespreking van het ontwerp van begrotingsaanpassing.
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2. Artikelsgewijze bespreking en stemming
Artikel 4 tot en met 7
De artikelen 4 tot en met 7 worden aangenomen met 7 stemmen bij 2
onthoudingen.
Artikel 51
Artikel 51 wordt aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen.
3. Eindstemming
De aan de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media toegewezen
onderdelen van het ontwerp van decreet worden aangenomen met 7 stemmen bij
2 onthoudingen.
Bart CARON,
voorzitter
Wilfried VANDAELE
Katia SEGERS,
verslaggevers
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