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A. Context
Op 20 september 2013 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota omtrent
de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie. Voor het Beleidsdomein
Cultuur. Jeugd, Sport en Media betekende dit concreet dat er gekozen werd voor een opname
van de Agentschappen Kunsten en Erfgoed (K&EI. Sociaal:Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen (SCWJV) en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in het
departement. Op 1 augustus 2014 werd het KMSKA als eerste agentschap in het departement
geïntegreerd. Op 1 april was de integratie van de agentschappen Kunsten en Erfgoed en SociaalCultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen een feit.
Daarnaast voorziet ook het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 in de samenvoeging van een aantal
beleidsdomeinen en de vermindering van het aantal entiteiten volgens het nieuwe organogram
van de Vlaamse overheid, dat als bijlage bij het Regeerakkoord gaat. Voor het Beleidsdomein
CJSM houdt dit in dat de tweeledige structuur van de sportadministratie met enerzijds het
agentschap Bloso en anderzijds de afdeling Sport uit het Departement CJSM op 1 januari 2016 zal
samensmelten tot een nieuwe sportadministratie, het agentschap Sport Vlaanderen, waarin ook
NADO Vlaanderen (Nationaal Antidoping Organisatie) zal worden geïntegreerd. Ook wat de
strategische adviesraden betreft. heeft de Vlaamse Regering een optie genomen om deze
maximaal in aantal te reduceren en te integreren. Op 1 januari 2016 zal ook het secretariaat van
'de SARC deel uitmaken van het Departement CJSM.
Beide bewegingen zijn van belang in het kader van het kerntakendebat. De reorganisatie heeft
immers een impact op meerdere kernprocessen die tot voor kort. of nog steeds in het geval van
de sportadministratie, over meerdere entiteiten liepen. Deze kernprocessen zullen opnieuw
ingericht worden wat zal leiden tot schaalvoorden en efficiëntiewinsten. Hierdoor zal er
personeel vrijkomen dat ingezet kan worden om andere kern processen te versterken of om
uitstromend personeel te compenseren. Door de schaalvoordelen en synergiën wordt het ook
mogelijk om binnen bepaalde processen meer te realiseren met een gelijkwaardige inbreng van
personele middelen.
Als gevolg van de Interne staatshervorming worden de persoonsgebonden bevoegd heden van de
provincies overgeheveld naar een andere bestuursniveau, zij het de lokale overheid, zij het de
Vlaamse overheid. Er werden werkgroepen opgestart om dit proces te faciliteren. Op dit moment
is het echter nog niet duidelijk welke van deze taken er eventueel naar de entiteiten van het

Beleidsdomein CJSM worden overgeheveld, Er zullen concrete transitietrajecten uitgewerkt
worden waarbij de effectieve overdracht van de bevoegdheid zowel op de juridische aspecten als
op vlak van personeel uitgeklaard wordt.

B. Structuur van het beleidsdomein
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C. Samenvatting kerntakenplan
Binnen het Departement CJSM werd in het kader van het kerntakendebat een onderscheid
gemaakt tussen het hoofdbestuur en de buitendiensten, Bij de buitendiensten lag de focus in het
debat op het afbouwen van taken, terwijl de focus bij het hoofdbestuur lag op het optimaliseren
van taken,
Het debat over het eventueel afstoten van buitendiensten is nauw verbonden met de overdracht
van provinciale bevoegdheden, waarbij er een aantal nieuwe buitendiensten kunnen ontstaan,
Bovendien kan een hergroepering van functies en een gemeenschappelijk gebruik van
infrastructuur leiden tot een betere dienstverlening en een hogere efficiëntie, In deze context
werd beslist om verder te onderzoeken of het beheer van vier van de zes buitendiensten, nl.
KANTL. Landcommanderij Alden Biesen, Voeren en Frans Masereel Centrum, kan worden
overgedragen aan een andere actor. De overdracht zal verder onderzocht worden en in het
najaar zal hierover uitsluitsel worden gegeven aan de Vlaamse Regering,
Bij

het hoofdbestuur van

het Departement CJSM

zullen

een

deel van

de taken,

nl.

beleidsvoorbereiding en monitoren en databeheer geoptimaliseerd worden naar aanleiding van
de fusie van de vier entiteiten van de cultuur- en jeugdadministratie en de overdracht van de
taken inzake lokaal cultuur- en jeugdbeleid naar het Gemeentefonds, Door de centrale
verzameling van data binnen de sector vrije tijd (zowel monitorings-. subsidie- als
onderzoeksgegevensl zal er vanuit het Beleidsdomein CJSM werk worden gemaakt van een
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nieuwe monitoring tooI. Het departement zal de data bewerken en ontsluiten voor lokale
besturen en burgers.
Er zal ook een procesoptimalisatie-oefening worden opgestart om de subsidie- en
erkenningsprocessen zoals grotendeels decretaal bepaald. te optimaliseren. waarbij bijzondere
aandacht zal gaan naar mogelijke opportuniteiten inzake digitalisering. onder meer door het
uniformiseren van het procesverloop bij de verschillende decreten. Waar mogelijk zullen
subsidieaanvragen digitaal ingediend kunnen worden. Dit is nu al het geval voor het
kunstendecreet waarvoor de aanvragen half september worden verwacht. De mogelijkheid van
een geïntegreerde subsidiedatabank moet ook voor de sectoren cultuur. jeugd en media worden
onderzocht. Tot slot zal het proces beheren van de collecties. dat nu wordt opgenomen door het
Departement CJSM geoptimaliseerd worden.
Binnen het beleidsveld sport wordt het proces Uitvoering en evaluatie van het decreet houdende

het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid en meer bepaald de subsidiëring van
gemeenten en provincies afgebouwd. De sectorale subsidies sport aan gemeenten zullen
geïntegreerd worden in het gemeentefonds. met uitzondering van de subsidies voor de
faciliteitengemeenten.
Daarnaast worden er verschillende processen geoptimaliseerd met het oog op een efficiëntere
werking. De te optimaliseren processen hebben voornamelijk betrekking op de exploitatie van de
13 Bloso-centra en de sportpromotionele opdracht van het Bloso.
Welke optimalisaties deze processen inhouden. wordt geduid onder punt D van deze nota
Toetsing van het kemtakenplan aan het globaal kader dat bijdraagt tot een resultaats- en
klantgerichte overheid (zie infra).

professionele Kunsten

en cultureel.em oed

Vatbaar voor afbouw
Erf oed: beheren van de collecties

5.6
5.6
5.6

1;5

1.5
1.5

Door een deel van de collectie in bewaring te geven bij het KMSKA en M HKA zal de werklast voor
het beheren van het deel van de collecties dat behouden blijft. gedragen kunnen worden door
de huidige bezetting.
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Professionele 'Kunsten en cultureel erfgoed: Sociaal cultureel
vOlwassenenwerk;)eu d.

81;8'

(*)

Overhevelen naar andere actor

81.8

5 tot 8 VTE

,~,

5 tot 8 VTE

3

(*)

5 tot 8 VTE

Buitendiensten

•
•
•

•
•
•

KANTL

81.8

(*)

2,8

Frans Masereel Centrum

5,8

Vlaams Cultuurcentrum Voeren

6,5

*
*
*
*

Uitleendienst voor kampeermateriaal

14,6

0

Kasteel van Gaasbeek

17.2

34,9

Landcommanderii Alden Biesen

0

t

Vier van de zes buitendiensten (KANTL, Landcommanderij Alden Biesen, Vlaams Cultuurcentrum
Voeren en Frans Masereel Centrum) kunnen op relatief korte termijn met inbegrip van financiële
en personele middelen worden overgedragen, hetzij aan een andere culturele actor, hetzij aan
het lokaal bestuursniveau, De opgegeven vork van 5 tot 8 VTE betreft een eerste inschatting,
Deze impact zal gedragen worden door de vier hierboven vermelde buitendiensten,
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Sport

447,99

n.n

Optimalisatie aangewezen

445,13
215

21.1
11.8

0

0

99,2

5.5

20.55

0

0.05

0

6.5

0

16,65

0

Ontsluiten van internationale financieringsmogelijkheden voor de sector

0,1

0

Optimale dienstverlening t.a,v, stakeholders
Organiseren van sportkampen. sportklassen & andere
sportpromotionele activiteiten
Planning van sportinfrastructuur en planningsprocessen inzake
ruimtelijke ordening, milieu en natuur
Planning van sportinfrastructuur en planningsprocessen inzake
ruimtelijke ordening, milieu en natuur (bis)

3.3

0

69,95

3,8

3.7

0

0,3

0

Preventie en educatie

0.5

0

Subsidies tewerkstelling

0,1

0

Uitstraling Vlaanderen

1.5

0

Algemene taken eigen aan de exploitatie van een Bloso-centrum
Bilaterale betrekkingen onderhouden
Bloso-infrastructuur openstellen voor organisaties derden, sportclubs en
individuele sporters
Het initiëren. coördineren en samen met Vlaamse sportactoren
promoten van sport i.f.v, een sportaanbod op maat in elke levensfase
met bijzondere aandacht voor kansengroepen
Informeren en sensibiliseren
Nieuwbouw en renovatie van sportinfrastructuur
Ondersteunen van gemeentelijke sportdiensten via de provinciale
promotiediensten
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Uitvoering en evaluatie van het decreet houdende de regeling van de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties. de
koepelorganisatie en de organisatie voor de sportieve vrUetUdsbesteding
Uitvoering van het decreet houdende de toekenning van subsidies voor
de uitbouw. de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de
studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen
en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende
studentensportveren igi ng
Vatbaar voor afbouw
Uitvoering en evaluatie van het decreet houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Afbouw:
- su bsidie gemeenten
- subsidie provincies

7.42

0

0.31
2.86

0
2.67

2.86

2.67

De huidige taakinvulling van de medewerkers belast met de uitvoering van het proces Uitvoering
en evaluatie van het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
- subsidie gemeenten en provincies moet geheroriënteerd worden in functie van enerzijds het
nieuwe proces "Uitvoering en evaluatie van het decreet houdende de regeling van de erkenning
en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties. de koepelorganisatie en de organisatie voor de
sportieve vrijetijdsbesteding (uitvoering nieuw decreet)" en anderzijds van de vernieuwde rol die
de sportadministratie zal vervullen ten aanzien van de lokale actoren (o.a. het proces
. ondersteunen van gemeentelijke sportdiensten via de provinciale promotiedienstenl.

Algemene taken eigen aan de exploitatie van een Bloso-centrum.
Bloso-infrastructuur openstel/en voor organisaties derden. sportclubs en individuele sporters.
Organiseren van sportkampen. sportklassen & andere sportpromotionele activiteiten. loopt

In het kader van de processen

momenteel een evaluatieoefening lokaal-bovenlokaal. Zoals ook ónder punt D van deze nota
omschreven. zal de reductie van het aantal koppen dan ook voornamelijk binnen deze drie
hoger vermelde processen doorgevoerd worden en potentieel de grootste impact hebben. De
budgettaire en personele impact van de beleidsmatige wijzigingen die zullen worden
aangebracht aan deze processen kan op dit ogenblik nog niet volledig ingeschat worden - de
opgegeven cijfers zijn een eerste indicatie -. maár wordt in overleg met het kabinet Sport verder
bepaald na afronding van de audit op de Bloso-centra. De voorgestelde beleidsopties zullen
voornamelijk impact hebben op een vermindering van het aantal koppen. maar niet op de
uitgaven.
De te optimaliseren processen inzake de sportpromotionele opdracht van het Bloso zorgen niet
voor een nettoreductie van het aantal koppen in zijn totaliteit. Eventueel vrijgekomen VTE zal
ingezet worden op het versterken van een aantal kernprocessen en op de vernieuwde rol die de
sportadministratie zal vervullen ten aanzien van de lokale actoren (o.a. het proces voeren van
een nieuwe sportpromotionele campagne en het proces ondersteunen van gemeentelijke
sportdiensten via de provinciale promotiediensten).
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Transversaal en Innovatief beleid Cultuur. Jeugd. Sport en Media:
Professionele Kunsten en cultureel erfgoed: Sociaal cultureel
volwassenenwerlc JeLJgd: Media
Optimalisatie aangewezen
Beleidsvoorbereid ing
Monitoren en databeheer (o,a, monitoren lokaal cultuur- en jeugdbeleid)
Subsidies en erkenningen
• Kunsten
• Erfgoed (Cultu reel-erfgoeddecreet. Memoriaaldecreet en het
reglement m,bl, tussenkomsten voor competentie-ontwikkeling
van erfgoedwerkers
• Sociaal-cultureel volwassenenwerk
• Amateurkunsten
• Participatie
• Circus
• Vlaamse Gebarentaal
• Leenvergoeding
• Jeugd- en kinderrechtenbeleid
• Attesten kadervorming ieugdwerk
Jeugdhuizen
• Hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en vzw
ADJ
• Media
• VIA
• DAC
Vatbaar voor afbouw
Subsidies en erkenningen
• Lokaal cultuurbeleid'
• Lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid'

•

1143
107
3t9
9B

14.7
8.6
7.1
0

24.7

0

6
5
t65
6

0
0
0
1.5
0
0
0
0
0
0

U

0.7
0,1
9,1
US
U

73

0
0
0
0
6.1

32
4,1

2.5
3,6

2.2
1.5
12
2]

De vrijgekomen personeelsleden zullen ten dele worden verschoven om de uitstroom van
personeelsleden te compenseren binnen deze en andere procesclusters, Een aantal processen
moeten ook versterkt worden, waaronder de processen verbonden met het Kunstendecreet. Het
nieuwe Kunstendecreet van 13 december 2013 moet geoperationaliseerd worden, De reguliere
werking van dit decreet zal een hogere inzet van VTE vereisen in vergelijking met het vroegere
Kunstendecreet van 2004 omdat er gekozen wordt voor een functiebenadering Lp,v, een zuivere
sectorale benadering waardoor er meer commissies zullen worden ingezet. en omdat. er een
verhaalprocedure in het decreet is ingeschreven waardoor de doorloop in sommige gevallen
langer zal zijn, Daarnaast zal er ook versterkt worden ingezet op de infrastructuurprocessen,

1

2

Een deel van het decreet blijft behouden,(o,a, subsidies voor de faciliteitengemeentenL
Een deel van het decreet blijft behouden,
6

..
enerzijds doordat de bijkomende FFEU-middelen een hoger aantal infrastructuurprojecten met
zich meebrengen die opgevolgd moeten worden en anderzijds omdat een deel van de taken die
vroeger door FAB werden opgenomen nu naar het Departement CJSM worden verschoven.
Verder vereist de gewijzigde regelgeving met betrekking tot het lokaal cultuur- en jeugdbeleid
een heroriëntering van de rol van het Departement CJSM, waarbij versterkt zal worden ingezet
op monitoring van het lokaal beleid. Daarnaast zullen op vlak van jeugdbeleid een aantal nieuwe

.

initiatieven Ibv. rond kindvriendelijke steden en gemeentenl genomen worden, zoals bepaald in
de Beleidsnota Jeugd. Een deel van de VTE die op 30/6
nog werd ingezet voor de
,
subsidieprocessen lokaal cultuurbeleid en lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid 11.1 VTE) wordt
ondertussen ingezet voor deze nieuwe taken, met andere worden een deel van de voorziene
impact is al gerealiseerd.
De mogelijke afbouw van buitendiensten zal geval per geval worden bekeken mede in de context
van de uitkomst van de overdracht van provinciale taken en diensten,
Tot slot moet er ook gewezen worden op het feit dat de geplande heropening van het KMSKA in
2019 een belangrijke personeelsstijging zal vereisen Igeraamd op +/- 30 koppen), in het bijzonder
wat betreft erfgoedbewaking, onthaal en beveiliging.
Voor het Beleidsdomein CJSM is de impact van het kerntaken plan op dit ogenblik als volgt
geraamd:

Cultuur.

en Media

649,69

44,97 tot
47,97

D, Toetsing van het kerntakenplan aan het globaal kader dat bijdraagt tot een
resultaats- en klantgerichte overheid
Eigen dienstverlening
De afweging welke dienstverlening eventueel door andere actoren kan worden opgenomen is in
het bijzonder van toepassing met betrekking tot het beheer van de buitendiensten, Voor elk van
deze buitendiensten kan de vraag gesteld worden of de Vlaamse overheid de meest geschikte
actor is om deze dienstverlening op te nemen. Voor vier van de zes buitendiensten is de
conclusie dat dit op zijn minst verder moet onderzocht worden. Dit betekent niet dat deze
dienstverlening moet ophouden te bestaan, maar wel dat onderzocht zal worden of een andere
actor deze taak van de Vlaamse overheid kan overnemen.
Het principe 'eigen dienstverlening' was ook doorslaggevend bij de beslissing met betrekking tot
het proces 'beheren van de collecties' Icluster erfgoedL Voor dit proces wordt daarom geopteerd
voor een alternatieve piste, waarbij een deel van de Collectie Vlaamse Gemeenschap bij het
7

KMSKA en het M HKA wordt ondergebracht. die ook kunnen instaan voor een betere coördinatie
van het tentoonstellings- en bruikleen beleid. Door een mogelijke bijkoinende overdracht van
collectiestukken van de provincies zal er een nieuw Vlaams collectiebeleid moeten worden
geformuleerd binnen de bredere context van het vernieuwd erfgoed- en depotbeleid. Een
weldoordacht afstotingsbeleid kan ook een middel zijn om de eigen dienstverlening aan te
passen aan de kwaliteitseisen in de erfgoedsector voor de toekomst.
Voor het beleidsveld sport heeft het principe van eigen dienstverlening voornamelijk betrekking
op processen die te maken hebben met de exploitatie van de 13 Bloso-centra en de
sportpromotionele opdracht van het Bloso.
De Bloso-centra zullen geëvalueerd worden in functie van de noden en behoeften van een
bovenlokaal gebruik. Deze evaluatie wordt gepland volledig afgerond te zijn tegen het najaar
2015. Gelijktijdig met deze evaluatieoefening lokaal-boven lokaal en rekening houdend met de
opgelegde koppen besparing en het Vlaams Personeelsstatuut. zal een aantal beleidsopties zoals
uitbesteding, outsourcing en 'doen doen' met afbouw van eigen activiteiten als gevolg, getoetst
worden aan de huidige werking van de Bloso-centra. De reductie van het aantal koppen zal dan
ook, gelet op de grootte van de huidige personeelsinzet. voornamelijk binnen deze processen
doorgevoerd worden en potentieel de grootste impact hebben. Hierbij wordt meer concreet
gedacht aan de geleidelijke outsourcing van voornamelijk schoonmaak, groenonderhoud en
algemeen technisch onderhoud in de centra. Verschillende scenario's zullen afgetoetst worden.
De samenwerking tussen geografisch nabijgelegen centra wordt verder geïntensifieerd Ipooling
van schoonmaak, catering, enz). De implicaties Idienstverlening, personeelsimpact. budgettaire
. impact en werkingsimpact) die elk veranderingsscenario hieromtrent met zich meebrengt, zullen
in kaart gebracht worden alvorens deze uit te voeren.
Naast het behoud van de kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening via de Bloso-centra, wordt
verder gefocust op de core-businessvan de 13 Bloso-centra Ide org~nisatie van eigen activiteiten
en het uitbouwen en ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan derden), Onderzocht zal
worden in welke mate de Bloso-centra zich meer receptief kunnen opstellen ten aanzien van
private organisatoren van sportkampen in de Bloso-infrastructuur, waarbij accommodatie ter
beschikking wordt gesteld aan derden, die zelf zullen organiseren en dus in de toekomst zelf
zullen instaan voor de omkadering en lesgevers. Belangrijke uitdaging hierbij is de gunstige
verhouding inkomsten/uitgaven/beleidseffecten voor de Vlaamse overheid te blijven garanderen.
De budgettaire impact van de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan deze drie
processen kan op dit ogenblik niet ingeschat worden. Outsourcing/uitbesteding met behoud
van functionaliteit zal bijvoorbeeld voornamelijk impact hebben op een vermindering van het
aantal koppen, maar niet op de uitgaven.
Het Bloso wenst samen met alle Vlaamse sportactoren een duurzaam en innovatief
breedtesportaanbod te ondersteunen en te faciliteren vanuit een filosofie van 'doen doen'. Het
Bloso zal daarbij in de toekomst de nodige kaders, modellen, uitgewerkte producten en
structuren aanleveren, waarbij Bloso als regisseur opereert. De doelstelling is om meer hefbomen
en een betere omkadering te creëren voor de uitbouw van een sportieve levensstijl van elke
Vlaming.
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Bloso zal de 4 vooropgestelde strategieën sensibiliseren, inspireren, faciliteren en informeren
enerzijds ondersteunen via de provinciale Bloso-promotiediensten en anderzijds verwerken in de
nieuwe Vlaamse sensibiliseringscampagne die in overleg met en op voorstel van alle \ilaamse
sportactoren (onder meer via het platform Sport voor Allen en het permanent overlegorgaan
sportpromotie), bepaald werd met als thema: "maak tijd voor sport". Uit recente rondetafel
gesprekken met de sector is gebleken dat de lokale overheden en de Vlaamse sportfederaties het
een taak vinden van de Vlaamse overheid om een sensibiliserende sportpromotionele campagne
uit te bouwen om de Vlaamse bevolking te stimuleren tot een gezonde, fitte en sportieve
levenshouding, Voor de uitrol van deze sensibiliseringscampagne opteert Bloso ervoor om alle
sportactoren te ondersteunen en te begeleiden, maar ook te responsabiliseren zodat ze eigen
specifieke accenten kunnen bepalen en implementeren. Lokale actoren zorgen voor de
vertaalslag van de doelstellingen naar de lokale inwoners (doelgroepen) en zet de acties uit op
het terrein.

Regelgevl ng
In lijn met het principe regelgeving, ligt de vooropgestelde actualisering van het beleidskader
sociaal-cultureel volwassenwerk. Het huidige beleidskader maakt een onderscheid tussen het
decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het participatiedecreet. De vertrekbasis
voor een nieuw beleidskader is de integratie van deze werkvelden met eventueel de .optie om
voor bepaalde delen een apart. flankerend beleid te voorzien.
Een nieuw decreet schept tevens een nieuw of geactualiseerd maatschappelijk functiekader voor
het werkveld. Waar in het huidig beleidskader (sociaal-cultureel volwassenenwerk) de klemtoon
wordt gelegd op de methodiek, zal in een nieuw kader eerder ingezet worden op het
verduidelijken van de rollen van het sociaal-cultureel werk. Een nieuw beleidskader gaat uit van
een open benadering met de bedoeling vernieuwing, innovatie en kwaliteit te stimuleren als
antwoord op de uitdagingen gesteld door de veranderende samenleving.
Een ander voorbeeld in lijn met het principe regelgeving is het nieuwe decreet voor de
subsidiëring van lokale besturen, dat zeven sector decreten voor de gemeenten in Vlaanderen
met uitzondering van Brussel en de faciliteitengemeenten op de volgende terreinen vervangt:
en
integratie,
sport.
jeugd,
cultuur,
armoedebestrijding,
flankerend
onderwijs
ontwikkelingssamenwerking. Als gevolg van dit nieuwe decreet zullen de sectorale subsidies aan
de gemeenten geïntegreerd worden in het gemeentefonds, met uitzondering van de subsidies
voor de faciliteitengemeenten. Hiermee beoogt de Vlaamse Regering een overheidslandschap dat
bestaat uit sterke steden en gemeenten met meer bevoegdheden. meer autonomie en minder
plan last.
Handhaving en Inspectie
Verschillende decreten binnen de beleidsvelden cultuur en jeugd voorzien de mogelijkheid van
het inspecteren van actoren. In een grondige evaluatie van deze inspectie-opdracht zullen de
kosten en baten van het inspecteren van actoren in kaart gebracht worden. Inspecties met een
negatief resultaat waar geen consequenties aan vast hangen, kunnen worden afgeschaft. Waar
aangewezen, zal de inspectie-opdracht anders ingericht worden om beter aan te sluiten bij de
praktijk van de begunstigde. zodat dit niet alleen ten goede komt aan de actoren die
geïnspecteerd worden. maar ook een positieve impact heeft op de inzet van middelen binnen de
9

Vlaamse overheid. Het kiezen voor radicaal digitaal geeft kansen om op een andere manier
interactief te werken met het werkveld en beschikbare informatie maximaal te benutten. Bij het
formuleren van nieuwe regelgeving wordt de dimensie van inspectie en handhaving integraal
meegenomen. Waar mogelijk en relevant worden systemen van autoregulering opgezet (vb.
filmkeuring!.
vergunningen en erkenningen
Bij de hierboven reeds vermelde actualisering van het beleidskader sociaal-cultureel werk. zal
ook aandacht gaan naar de wijze waarop het verlenen van erkenningen nu is opgenomen iil het
decreet. Volgens het huidige decreet moeten organisaties eerst erkend worden vooraleer ze
subsidies kunnen aanvragen. Om erkend te worden en om subsidies te krijgen. moet telkens aan
andere criteria voldaan worden. De erkenning kan ook bepalend zijn voor andere regelgevende
toepassingsgebieden. bijvoorbeeld de erkenning van de jeugdinstellingen door Toerisme
Vlaanderen en het toekennen van subsidies naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord
(VIA4). Er zal onderzocht worden wat de meerwaarde van het verlenen van erkenningen is en wat
de aangewezen duur van de erkenning is. Wanneer zou blijken dat de maatschappelijke en
bestuurlijke meerwaarde beperkt is. dan kan dit worden meegenomen bij de aanpassing van het
decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Nieuwe erkenningsregelingen zullen enkel worden
ingevoerd als er geen alternatief is.
Subsidies
Er wordt een grondige procesanalyse gepland van alle decreten binnen de beleidsvelden cultuur
en jeugd. De finaliteit van äe decreten wordt niet in vraag gesteld. het accent ligt op de
heroriëntering en reorganisatie van de overheidsondersteuning. Bij het analyseren van de
decreten zal in eerste instantie onderzocht worden of en hoe een planlastvermindering voor de
sectoren gerealiseerd kan worden. Daarnaast moet de analyse ook mogelijke efficiëntiewinsten
in kaart brengen. waardoor de dienstverlening met betrekking tot deze decreten kan worden
aangepast aan een realiteit van minder overheidspersoneel en middelen zonder te veel in te
boeten op een kwalitatieve dienstverlening aan de klanten. De verschillende processtappen die in
de decreten gevolgd worden voor het toekennen en opvolgen van subsidies zullen geanalyseerd
worden met het oog op het stroomlijnen van deze processtappen over de verschillende decreten
heen. waardoor er bijkomende opportuniteiten kunnen worden gecreëerd om de processen te
automatiseren en te monitoren. Digitaal indienen van subsidieaanvragen wordt de regel. zoals
nu al voor het kunstendecreet het geval is. Deze oefening zal eveneens aangegrepen worden om
kleine subsidies zoveel mogelijk te 'forfaitariseren'. waardoor de besluitvorming beperkt kan
blijven tot het al dan niet toekennen van een subsidie. en de controle eveneens beperkt kan
worden. Tot slot onderschrijft het departement het idee van een subsidiedatabank voor de
sectoren cultuur. jeugd en media met als doel een transversale en longitudinale monitoring van
alle aanvragen en beslissingen. Dit moet toelaten een beter profiel van de aanvragers te maken
en de impact van de subsidies beter te evalueren.

De principes regelgeving. handhaving en Inspectie. vergunningen en erkenningen en subsidies
worden voor het beleidsveld sport samen besproken.
volgende drie decretaal vastgelegde subsidieprocessen

zullen. zoals opgenomen

in

de

beleidsnota Sport. in de huidige beleidsperiode geoptimaliseerd of afgebouwd worden ten
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. gevolge van een veranderend landschap. een politieke keuze of een vastgestelde budgettaire
limiet: 1/ Uitvoering en evaluatie van het decreet houdende de regeling van de erkenning en
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties. de koepelorganisatie en de organisatie voor de
. sportieve vrijetijdsbesteding - 2/ Uitvoering en evaluatie van het decreet houdende het
stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid - 3/ Uitvoering van het decreet houdende
de toekenning van subsidies voor de uitbouw. de coördinatie en de promotie van het
sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en
de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging
Zoals bepaald in de beleidsnota Sport zal het huidige decreet van l3 juli 2001 inzake de
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties aangepast worden zodat de effectiviteit en de
efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen verhoogt; de kwaliteit van het sportaanbod voor
de sporters in de Vlaamse sportclubs verbetert; het Vlaamse sportfederatielandschap op een
verantwoorde wijze gerationaliseerd wordt; de georganiseerde sportwereld geresponsabiliseerd
wordt op basis van een verhoogde autonomie; een enveloppefinanciering gebeurt op basis van
een beheersovereenkomst in het kader van good governance van de Vlaamse sportfederaties; de
plannings- en administratieve lasten tot een minimum beperkt worden: er kan geanticipeerd
worden op toekomstige maatschappelijke en sportieve uitdagingen. De beleidsnota Sport stelt
.immers letterlijk dat de ondersteuning van Vlaamse sportfederaties in de toekomst zal gebeuren
vanuit het principe van wederzijds vertrouwen en dat de subsidies toegekend zullen worden op
basis van de output waarbij kwalitatieve normen zullen primeren. De aanpassing van het decreet
zal in hoge mate ervoor zorgen dat de administratieve verplichtingen conform het huidige
decreet met de invulling en vormverplichtingen wat beleidsplanning betreft verminderd worden
·en er meer autonomie aan de Vlaamse Sportfederaties wordt gegeven.
De Vlaamse regering beoogt een overheidslandschap dat bestaat uit sterke steden en gemeenten
met meer bevoegdheden. meer autonomie en minder plan last. Voor het beleidsveld Sport
betekent dit dat de sectorale subsidies aan gemeenten vanuit het. decreet Lokaal sportbeleid
geïntegreerd zullen worden in het gemeentefonds met uitzondering van de subsidies voor de
faciliteitengemeenten. Deze beslissing impliceert een opheffing van het decreet van 6 juli 2012
inzake het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. Er wordt vanuit het beleidsveld
Sport geen enkele regelgeving meer opgelegd in het kader van de besteding van de middelen
sport bij de lokale overheden. Daarnaast zal er onderzoek gebeuren naar eventuele
noodzakelijke aanpassingen aan het decreet Lokaal sportbeleid van 6 juli 2012 Lf.v. een verlaging
van de administratieve verplichtingen en planlasten voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de vzw De Rand; de situatie van de subsidie aan de randgemeenten die al dan niet via het
decreet rechtstreeks ondersteund worden; het afschaffen van de subsidies aan de provincies; een
evaluatie van de opdracht ISB n.a.v. de gewijzigde begunstigden in het decreet en een
vernieuwde visie op ondersteuning lokaal sportbeleid.
De opheffing van dit decreet vraagt een heroriëntatie van de rol die Bloso vervult ten aanzien
van de lokale sportdiensten. Er zal in dit kader overleg gepleegd worden met de gemeentelijke
sportdiensten betreffende hun verwachtingen in het kader van ondersteuning en begeleiding
vanuit de Vlaamse overheid. Op vraag van de lokale overheden zal bovenlokale ondersteuning
aangeboden worden in het kader van regiowerking en/of zullen uitgewerkte projectfiches voor
lokaal gebruik ter beschikking gesteld worden. Bloso zal daarnaast faciliterend en
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kennisondersteunend optreden in het kader van een laagdrempelig sportaanbod voor alle
doelgroepen en alle leeftijdsgroepen.
Grondige decreets- en beleidsevaluaties blijven noodzakelijk. Tijdens de huidige beleidsp'eriode
wordt een evaluatie van het decreet houdende de subsidiëring van het sportaanbod van de
studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en een Vlaamse
overkoepelende studentensportvereniging uitgevoerd zodat in samenspraak met de· betrokken
actoren enerzijds de output van dit decreet geëvalueerd wordt en anderzijds de impact van de
financiële ondersteuning op de kwaliteit van het sportaanbod voor de studenten onderzocht
wordt. Daarnaast zal er onderzocht worden of de administratieve verplichtingen en de planlast
nog kunnen verminderd worden.

Entlteits- en beleidsdomeinoverschrIjdende samenwerking
Het Beleidsdomein CJSM h'eeft op meerdere vlakken samenwerking opgezet met de andere
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Zo is er wat erfgoed betreft een uitgebreide,
structurele samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er is een langlopende
samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs en vorming onder meer met betrekking tot
cultuureducatie. Met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen is er onder andere op het vlak
van culturele diplomatie een structurele samenwerking. Met de participatiemaatschappij
Vlaanderen en het Agentschap Ondernemen is er een protocol afgesloten op het vlak van de
creatieve en culturele sectoren. Tot slot is ook het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan een
voorbeeld van samenwerking over de beleidsdomeinen heen. waarbij er naar synergie gestreefd
wordt ten behoeve van kinderen en jongeren.
Binnen het beleidsdomein is er een samenwerkingsprotocol tussen het Departement CJSM en
VRM en ook tussen het Departement CJSM en het nieuw op te richten agentschap Sport
Vlaanderen zal er een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
De beleidsnota Sport vermeldt letterlijk dat we "moeten de hand durven uitsteken naar andere

sectoren waarmee sport raakvlakken heeft, zoals bijvoorbeeld welzijn en gezondheid. gelijke
kansen, onderwijs. werk en ruimtelijke ordening" . Daarnaast wordt in verschillende
hoofdstukken van de beleidsnota een duidelijke link gelegd naar andere beleidsvelden. Hieronder
enkele voorbeelden.
In het kader van een globale visie op jeugdsportbeleid en de visie van het concept 'Brede
School met sportaanbod zal een versterkte samenwerking tussen sport en onderwijs
bijdragen tot het uitbreiden en optimaliseren van het naschoolse sportaanbod.
Om kwalitatieve sportproducten aan te bieden en een aangepast sportaanbod op maat van
deze doelgroep te ontwikkelen, gaan we op zoek naar potentiële 'samenwerkingsverbanden
met diverse partners binnen de bedrijfssector.
We wensen de sociale inclusie in de sport te vergroten. We benadrukken de benefits van
actieve sportparticipatie bij andere sectoren zodat ook zij meer het belang inzien om mee te
werken aan de doelstellingen van het sportbeleid. Om alle doelgroepen optimaal te bereiken
is samenwerking met onder andere Welzijn. Gelijke Kansen, Armoede, Cultuur (onder andere
in kader van het flankerend participatiedecreetl. Inburgering en Integratie een essentiële
randvoorwaarde.
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Onze samenleving vertoont meer en meer een sedentair karakter en 52% van onze bevolking
weegt te veel. Met de minister van Welzijn en volksgezondheid wordt nagaan hoe we
gezamenlijk een concreet project kunnen opzetten waarbij sport doelgericht wordt ingezet
om bewegingsarmoede tegen te gaan.
We willen met sport een bijdrage leveren aan de hulpverlening van jongeren in de jeugdzorg
vertrekkende vanuit het ervaringsieren. Daarnaast kan dit bijdragen tot de
vermaatschappelijking van de zorg, door sport als instrument voor een betere re-integratie
in te zetten en jongeren naar reguliere sport toe te leiden. Uiteraard zal dat in overleg zijn

met de ministers van welzijn en Jeugd.

1

Samen met de minister van Toerisme, bekijken we hoe vormen van laagdrempelige
natuurgebonden sportinfrastructuur kunnen bijdragen aan het toerisme in Vlaanderen.
We bekijken samen met het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen hoe we onze
sportinfrastructuur toegankelijker kunnen maken.
In overleg met de minister van Onderwijs onderzoeken we de huidige stand van zaken met
betrekking tot het openstellen van schoolsportinfrastructuur na de schooluren zodat we in
kaart kunnen brengen waar zich nog noden en opportuniteiten voordoen.
Een sportvriendelijke leefomgeving stimuleert de Vlaming tot een actieve en gezonde
levensstijl. De inplanting en de realisatie van sportaccommodaties dient dan ook
complementair te zijn aan de inrichting van de openbare ruimte, die uitnodigt tot bewegen
en sporten. Beide doelstellingen vereisen samenwerking met de andere beleidsdomeinen en
beleidsniveaus.
Ook voor sporten die omwille van hun aard of omvang niet in of nabij woonkernen kunnen
beoefend worden, is de nodige aandacht vereist. We zoeken dan ook actief verder naar
duurzame oplossingen voor geluidsproducerende en ruimtebehoevende sporten zoals
motorcross. Deze sporten hebben immers een duidelijk bovenlokaal karakter en vereisen een
afstemming met andere beleidsdomeinen.
De Vlaamse Regering besliste op 4 april 2014 om tijdelijke terreinen voor de beoefening van
gemotoriseerde sporten aan te duiden in de havengebieden. In nauwe samenspraak met de
minister van Omgeving zetten we het overleg met de havenbesturen, dat tijdens de vorige
legislatuur werd opgestart. verder.
De Vlaamse Regering is ervan overtuigd dat jongeren door te sporten en door te
functioneren binnen de sportcontext van sportclubs, competenties verwerven en attitudes
opbouwen die van pas komen om de toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren. Samen met
de VDAB willen we de rol van sport in de competentieontwikkeling van jonge werkzoekenden
en trajecten naar werk verder uitdiepen en de impact van trajecten met een sportcontext
laten evalueren.
Op het vlak van leerervaringen en tewerkstelling zullen we samen met Vla bus en in overleg
met VDAB onderzoeken waar er concrete werkplaatsen zijn voor laaggeschoolden als opstap
naar de reguliere arbeidsmarkt.
Aangezien het sociaal-maatschappelijke aspect eigen is aan de werking van heel wat
sportorganisaties, moedigen we de sportsector aan om het maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap en sociale innovatie mee op te nemen in hun beleid. Om dit te
ondersteunen en te realiseren zullen we hiervoor ook in overleg gaan met het beleidsdomein
sociale economie.
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In dialoog met de minister van Cultuur zullen we bekijken hoe het sportaanbod ook via de
Uitdatabank kan gepromoot worden. Verder zullen we ook bekijken hoe we via het
participatie-instrument 'UITpas' het sportaanbod voor kansengroepen kunnen optimaliseren.

E. Verhouding van de kerntakenoefening tot de personeelsbesparingen

Het Beleidsdomein CJSM moet een besparing van 120 koppen realiseren tegen eind 2019. De
verdeling tussen het departement. Bloso en de VRM volgt dezelfde logica als de verdeling over de
beleidsdomeinen.
Een deel van deze besparing zal het Departement CJSM realiseren binnen de kernprocessen. Door
het realiseren van schaalvoordelen en efficiëntiewinsten moet het voor bepaalde kernprocessen
mogelijk zijn om met een lagere VTE-inzet nog steeds dezelfde resultaten te behalen. Voor
andere kern processen zal de verwachte uitstroom gecompenseerd worden door intern te
verschuiven met de VTE die vrijkomen. Zo zal een deel van de VTE die vrijkomen binnen de
processen lokaal cultuurbeleid en lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid ingezet worden om
pensioneringen te ondervangen en om andere processen te versterken. Hierdoor moet niet tot
aanwerving worden overgegaan. Het KMSKA vormt hierop wel een uitzondering door de
uitbreiding van het volume van het museum en de geplande heropening van het KMSKA in 2019.
Naast de koppenbesparing binnen de kernprocessen. zal er ook maximaal binnen de
ondersteunende processen gestreefd worden naar een vermindering van het aantal koppen. De
gestelde besparingsdoelstelling zal dus worden gehaald. waarbij rekruteringen en interne
verschuivingen zullen gebeuren conform de nieuwe prioriteiten en het optimaliseren van het
menselijk kapitaal.
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