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Op donderdag 9, donderdag 16 en donderdag 23 november 2017 behandelde de
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media het ontwerp van decreet houdende
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018.
De commissie behandelde de begroting in samenhang met:
– het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1313/1);
– de beleidsbrief Cultuur 2017-2018 van minister Sven Gatz (Parl.St. Vl.Parl.
2017-18, nr. 1340/1);
– de beleidsbrief Jeugd 2017-2018 van minister Sven Gatz (Parl.St. Vl.Parl. 201718, nr. 1342/1);
– de beleidsbrief Media 2017-2018 van minister Sven Gatz (Parl.St. Vl.Parl. 201718, nr. 1341/1);
– de beleidsbrief Sport 2017-2018 van minister Philippe Muyters (Parl.St. Vl.Parl.
2016-17, nr. 1334/1).
Op donderdag 9 november 2017 lichtten de ministers Gatz en Muyters de beleidsbrieven en begrotingsonderdelen toe voor respectievelijk de bevoegdheden Cultuur,
Jeugd en Media en de bevoegdheid Sport.
Op donderdag 16 november 2017 besprak de commissie de beleidsbrieven en
begrotingsonderdelen met betrekking tot de bevoegdheden Jeugd en Cultuur, en
stemde ze over de haar toegewezen hoofdstukken uit het ontwerp van programma
decreet.
Op donderdag 23 november 2017 besprak de commissie de bevoegdheid Media
van minister Sven Gatz en de bevoegdheid Sport van minister Philippe Muyters, en
stemde ze indicatief over alle haar toegewezen begrotingsonderdelen.
Over de behandeling van het ontwerp van programmadecreet wordt apart verslag
uitgebracht (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1313/7).
De powerpointpresentaties van 9 november 2017 zijn terug te vinden op de dossierpagina van dit document op www.vlaamsparlement.be.
Als antwoord op een aantal vragen beloofde minister Gatz schriftelijke informatie
op te sturen. Ook deze documenten staan op de dossierpagina.

CULTUUR
I.

Toelichting

1.

Uitgavenbegroting Cultuur, Jeugd en Media 2018

Minister Sven Gatz geeft aan dat in de begroting 2018 financiële stromen samenkomen die best vooraf worden verduidelijkt.
Deze financiële stromen betreffen ten eerste de verdeling van de gesco-middelen
ten gevolge van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent het regulariseren en het laten uitdoven van gesubsidieerde contractuelen. Deze beslissing
dateert van 18 december 2015. Hierdoor komen er middelen vrij die aangewend
kunnen worden voor organisaties: 66 procent in 2017 en 33 procent in 2018. Er
wordt 12,5 miljoen euro verdeeld: 6,1 miljoen euro voor Sociaal-Cultureel Werk,
3,1 miljoen euro voor Jeugd en 3,3 miljoen euro voor Kunsten en Erfgoed. Dit zijn
geen nieuwe middelen. Het betreft een verschuiving van middelen naar nieuw
beleid.

V laams Par le m e n t

15 (2017-2018) – Nr. 4-D

7

Een tweede belangrijke financiële stroom is de overdracht van de middelen uit
de persoonsgebonden bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de provincies. In
totaal wordt er circa 70,4 miljoen euro overgedragen. Hiervan is in 23,8 miljoen
euro voorzien voor de steden en de gemeenten via het Gemeentefonds en wordt
46,6 miljoen euro overgedragen naar Vlaanderen.
In deze bedragen is er een discrepantie tussen het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18,
nr. 1313/1) en de administratieve uitgavenbegroting. De reden hiervoor is dat er
bij het finaliseren van de administratieve uitgavenbegroting nog geen definitieve
beslissing was over de overdracht van Be-Part en de Museumstichting in Antwerpen.
Nu is die duidelijkheid er wel. De bedragen in de administratieve uitgavenbegroting
moeten nog correct gezet worden overeenkomstig de bedragen vermeld in het
ontwerp van programmadecreet.
De toewijzing van de middelen is gebeurd in overleg met de organisaties en opgemaakt door de provincies op basis van inventarislijsten. Deze lijsten werden openbaar gemaakt en nauwgezet afgepunt. In de toelichting van de beleidsbrief Cultuur
2017-2018 komt de minister bij het transitiereglement en het ontwerp van Bovenlokaal Cultuurdecreet hierop terug.
De overdacht van de provinciale bevoegdheden gaat ook gepaard met de overdracht
van personeel. De overdracht van de personeelskredieten voor de instellingen die
naar de steden en gemeenten gaan, verloopt via het Gemeentefonds. Vanuit het
voorzichtigheidsprincipe werden de loonkredieten voor de contractuele personeelsleden van de instellingen die overgaan naar Vlaanderen, voorlopig geplaatst bij de
loonkredieten van het departement. Dit gebeurt in afwachting van de principiële
beslissing over de al dan niet rechtstreekse overgang van het personeel naar de
instellingen of via de Vlaamse Gemeenschap.
In grote lijnen wordt de 70,4 miljoen euro van de provinciale operatie als volgt
verdeeld:
– 23,8 miljoen euro voor het Gemeentefonds;
– 4,2 miljoen euro naar de Vlaamse instellingen;
– 11,2 miljoen euro naar het apparaat waarvan 8 miljoen euro wordt voorzien
voor de lonen;
– 18 miljoen euro voor het continueren van allerlei initiatieven binnen Cultuur en
Jeugd;
– 3,4 miljoen euro voor projecten;
– 3,9 miljoen euro investeringen via FoCI;
– 4,2 miljoen euro voor de onroerende erfgoedcentra.
Als sluitpost is er een onbestemd budget van 1,5 miljoen euro, dat grotendeels
toegevoegd zal worden aan de investeringsmiddelen. Op dit moment is dit budget
onverdeeld om eventuele onvoorziene zaken te ondervangen. Zo is pas op het
laatste moment duidelijk geworden dat de voorziene 600.000 euro voor de Studio
wordt toegevoegd aan het Vlaamse budget. Regelmatig krijgt de minister signalen
dat sommige facetten van de financiering niet werden meegenomen. Deze worden
dan verder onderzocht. Er is nog een buffer om bepaalde zaken te kunnen opvangen.
Met de begrotingsherschikking 2018 zal er meer duidelijkheid zijn en zal dit budget
juist gezet worden.
Alles samen bedraagt de begroting voor Cultuur, Jeugd en Media voor 2018 afgerond 930 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 65 miljoen euro waaronder
6,3 miljoen euro voor structureel nieuw beleid en 5,9 miljoen euro voor eenmalige
beleidsmiddelen. Het resterende gedeelte van 52,9 miljoen euro bestaat grotendeels uit de overdracht van de provinciale middelen en indexatie.
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De minister noemt dit een mooi resultaat na de stijging van 4,5 miljoen euro bij
de begrotingsaanpassing 2017 en de herverdeling van 17 miljoen euro voor de
bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media uit de buffer van 135 miljoen euro. Hij
verwijst hierbij naar de verklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting
2018.
De nieuwe beleidsruimte wordt structureel besteed aan de volgende zaken:
– 1 miljoen euro voor de organisatie Cultuurloket die een belangrijke rol zal spelen in de toeleiding en de ondersteuning van kunstenaars en organisaties naar
aanvullende financiering;
– 2 miljoen euro voor de landelijke jeugdbewegingen, ter ondersteuning van de
nieuwe beleidsperiode;
– 2 miljoen euro voor het Mediafonds;
– 1 miljoen euro voor het Gamefonds;
– 100.000 euro door de erkenning van twee organisaties binnen het sociaal-culturele volwassenenwerk;
– 141.000 euro voor het wegwerken van het tekort in de betaling van de auteursvergoeding voor uitleningen in gesubsidieerde openbare bibliotheken, beter gekend onder de naam leenrecht.
De eenmalige projectmiddelen zijn:
– 1 miljoen euro voor internationaal beleid;
– 1 miljoen euro voor projecten binnen het Kunstendecreet;
– 650.000 euro voor Erfgoed;
– 500.000 euro voor Jeugd;
– 500.000 euro voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk;
– 250.000 euro voor Media.
De dotaties van het kasteel van Gaasbeek, het KMSKA en Alden Biesen worden
eenmalig versterkt met 750.000 euro. Het bedrag van 150.000 euro voor het
kasteel van Gaasbeek is ter ondersteuning van het masterprogramma Vlaamse
Meesters in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Er wordt in 500.000 euro
voorzien aan werkingsmiddelen voor het KMSKA voor de voorbereiding voor de
opening van het museum. Aan Alden Biesen wordt bijkomend 100.000 euro toegekend in kader van de samenwerking met Musica.
Het investeringsbudget van FoCI wordt eenmalig met 1,25 miljoen euro opgetrokken. In 2018 is er opnieuw in 5 miljoen euro voorzien aan klimaatmiddelen, die
besteed zullen worden aan energiezuinige investeringen; en in 5 miljoen euro aan
middelen voor het afsluiten van energieleningen voor zonnepanelen.
2.

Beleidsbrief Cultuur 2017-2018

Minister Sven Gatz licht toe dat de beleidsbrief Cultuur 2017-2018 vier zwaartepunten bevat, met name de overdracht van de provinciale bevoegdheden, de
decreetgeving, transversale beleidskaders en duurzame infrastructuur.
Het onderdeel decreetgeving betreft de opvolging van het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet en het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk,
de wijzigingen binnen het Circusdecreet, het decreet over Kunst in opdracht, het
Kunstendecreet en het ontwerp van decreet over de culturele bovenbouw.
De transversale beleidskaders gaan over aanvullende financiering en ondernemerschap, digitalisering, internationaal cultuurbeleid, de bovenbouw, de Museumpas
en het gecoördineerde vrijwilligerswerk.
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