Jeugd en Cultuur
Titel
Instellingen

Trekkende organisatie

Roger Raveel Museum

Stichting Museum Dh

bedrag

Duiding

404.000

Mu.ZEE en Permekemuseum Departement CJM en ABB

Mu.ZEE

Collectie Bulskampveld

Departement CJM en ABB

CAG

258.500

Lijsternest

Departement CJM en ABB

Letterenhuis

370.000

Provinciaal ArchitectuurarchieDepartement CJM en ABB

Vai

508.500

Provinciaal museum Emile VerDepartement CJM en ABB

n.v.t.

Z33
Instellingen naar
Vlaamse Overheid
Instellingen naar een
lokale overheid (via art
52 en verder in het
Programmadecreet
BO2018)

Departement CJM en ABB

Ontvangende
entiteit

Departement CJM en ABB

Jeugdverblijfcentrum HanenboDepartement CJM en ABB

2.655.000

Het RRM wordt als buitendienst opgenomen binnen het Departement
CJM. Er wordt een prioritaire inhoudelijke samenwerking met Museum
Dhondt‐Dhaenens voorop gesteld.
Vzw Mu.ZEE blijft bestaan als inrichtende macht met medebeheer vanuit
Vo en de stad Oostende.
Voor het beheer wordt een rol toegekend aan vzw Centrum voor
Agrarische Geschiedenis.
Voor het beheer wordt een rol toegekend aan het Letterenhuis (stad
Antwerpen) wat betreft de museale werking en Het Vlaamse Fonds voor
de Letteren wat betreft de residentiewerking.
Voor het beheer wordt een rol toegekend aan vzw Vlaams Architectuur
instituut.
Dit betreft geen provinciale instelling. Vzw Genootschap Emile Verhaeren
blijft als inrichtende macht bestaan. De overdracht betreft enkel een
subsidie die via het Vlaams Fonds voor de Letteren wordt gecontinueerd
en een beperkt collectie‐aandeel.

80.000
2.433.601,99 (450.000
via Kunstendecreet, niet
uit verevening, voor Z33
en 5 andere
Vzw Z33 werd opgericht als inrichtende macht met vertegenwoordiging
nieuwe opgerichte vz organisaties))
vanuit de Vlaamse overheid en de steden Genk en Hasselt.
Voor het beheer wordt een rol toegekend aan de Algemene Dienst voor
ADJ
887.500 Jeugdtoerisme vzw.

Museumstichting Provincie
Antwerpen (MoMu, FoMu,
Diva)

De Studio
Provinciale Bibliotheek
Limburg
Gallo‐Romeins Museum
Caermersklooster
Anton Van Wilderode
Westflandrica
erfgoedbibliotheek

Departement CJM en ABB

Stad Antwerpen
Stad Antwerpen
FoCi / Stad
Antwerpen / vzw
Villanella

Departement CJM en ABB
Departement CJM en ABB
Departement CJM en ABB
Departement CJM en ABB

Hasselt
Tongeren
Gent
Moerbeke

Departement CJM en ABB

Kortrijk

739.000

BE‐Part

Departement CJM en ABB

Waregem en Kortrijk

Beide gemeenten zullen een evenredig deel van de middelen en
650.000 personeelsinzet krijgen. Er wordt een interlokale vereniging opgericht.

Arenbergschouwburg

Departement CJM en ABB
Departement CJM en ABB

10.056.000
2.510.000
De middelen betreffen een investeringssubsidie die zal worden gelabeld
600.000 voor De Studio vanuit het Fonds voor Culturele Infrastructuur.
4.953.000
4.040.000
853.000
5.700
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Titel
Overgangsmaatregelen: subsidies

overgangsmaatregel
werkingssubsidies

Continuering van werkingssubsidies
Cultuur, Kunsten, Jeugd, Erfgoed, SCW,
Circus,

Ontvangende entiteit

Departement CJM

ondersteuning infrastructuur

Departement CJM FoCi

Bovenlokale platformwerking

Departement CJM

Transitiereglement 2018‐2019
continuering subsidies en uitbouw
ondersteuning van Film en Letteren reglement voor projectsubsidies voor de
organisaties van bovenlokaal belang periode 2018‐2018

Departement CJM VAF en VFL

Kwaliteitsbevorderende maatregelen
Departement CJM
amateurkunsten
continuering van subsidies 2018‐2019
e
provinciale taken en uitrol op Vlaams beleid
aanbieden van gratis
vrijwilligersverzekering, uitbouw platform
en communicatie
Departement CJM Steunpunt vrijwilligers
Vrijwilligersverzekering

Streekgericht bibliotheekbeleid

2018‐2019

Departement CJM

Regionaal cultureel erfgoedbeleid
Inclusief beleid voeren voor kinderen
en jongeren, coachen en stimuleren
van netwerken en vorming van
gemeentebesturen,
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en voeren
van een impulsbeleid ter uitvoering
van het Vlaams jeugd‐ en
kinderrechtenbeleid
ondersteunen van Sociaal‐cultureel
werk van bovenlokaal belang,
professionele kunsten van
bovenlokaal belang,
circusorganisaties van bovenlokaal
belang en gebiedsgerichte projecten,
impulsprojecten en projecten voor
bijzondere doelgroepen
2018‐2019

Departement CJM

Voeren van een impulsbeleid ter
ondersteuning van jong artistiek
talent

Departement CJM

Duiding
Deze middelen worden gecontinueerd voor de periode 2018‐2019, nadien kunnen
organisaties een dossier indienen op het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Organisaties
die ook middelen ontvangen op Vlaamse decreten krijgen de middelen vanuit de
provincie toegevoegd aan hun Vlaamse enveloppe. Deze middelen blijven nadien bij
de decreten.
lopende contracten en investeringen worden verdergezet op Vlaams Niveau. Er
wordt voor de over gedragen instellingen (lokaal en Vlaams) een reglement
uitgewerkt voor het aanvragen van infrastructuursubsidies.
Er worden 4 call's verwerkt. Implementatie van transitiegreglement in volle
uitvoering. Voorstel van eerste beslissing uiterlijk 1 December2017 bij minister
via beheersovereenkomst (ingangsdatum 1/1/2018) VAF en addendum bij
beheersovereenkomst VFL
De organisaties die subsidies ontvangen binnen amateurkunsten zullen in 2018 en
2019 het subsidiebedrag ontvangen dat hen op basis van de laatste wedstrijd
waaraan zij hebben deelgenomen door de provincie wordt toegekend.

"De taakstelling eengemaakt bibliotheeksysteem en interbibliothecair leenverkeer
wordt overgedragen aan Cultuurconnect.
Overige aspecten (consulentschap,...) worden verder gezet binnen het Departement
CJM.
De taakstelling wordt ten dele opgenomen in Cultureel Erfgoeddecreet van
24/2/2017 en ten dele in het transitiereglement regionale culturele initiatieven.

Overleg met partners om het netwerk "Jeugdwerk voor allen" vorm te geven.

Projectmatige ondersteuning wordt in 2018‐2019 voorzien via transitiereglement
bovenlokale culturele initiatieven. Vanaf 2020 binnen Decreet Bovenlokale culturele
werking.
Departement CJM
Er werd opdracht gegeven aan Poppunt om met ingang van 1/1/2018 de provinciale
initiatieven in het domein van rocktornooien te coördineren, te continueren en te
herdenken binnen een nieuw kader vanuit een Vlaamse focus. KunstWerkt kreeg als
opdracht Buren bij Kunstenaars verder te zetten en te optimaliseren vanuit een
Vlaamse focus. Op 26 en 27 oktober vond overleg plaats met Vlamo, Danspunt,
Poppunt, Vlamo, Danspunt, Centrum voor Beeldexpressie, Koor & Stem en Open Doek omtrent de toekomst van
het wedstrijdelement binnen hun respectievelijke disciplines. Gevraagd werd een
Centrum voor
ambitienota uit te werken tegen uiterlijk 1/5/2018. Dit flankerend beleid verloopt
Beeldexpressie, Koor &
Stem en Open Doek ,
separaat aan de uitwerking van een bovenlokaal cultuurdecreet.
Departement CJM KunstWerkt
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# functies

Duiding

Departement CJM

62 ingevuld

voorzien in begroting: loonkost 103 functies, verevend in 2014 uit
provinciale middelen. Momenteel zijn er 62 functies ingevuld.

Vlaanderen / vzw's

69

Gemeentefonds

/

personeel verbonden aan
taken provincies
instellingen over te dragen naar
Vlaanderen
instellingen over te dragen naar
gemeenten

statutairen en
contractuelen

loonkost verrekend in budget voor de instellingen

