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Dankwoord
De sarc dankt de bevoegde ministers en de betrokken administraties voor de vlotte
samenwerking en de logistieke en inhoudelijke ondersteuning.
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col of on

Voorwoord
In 2011 werd de kracht van de sarc met
zijn expertise in diverse beleidsvelden
volop uitgespeeld. Adviezen over transversale thema’s of beleidsontwikkelingen
werden in verschillende sectorraden
voorbereid en daarna door de Algemene
Raad gecoördineerd. Op die manier
maakt de sarc de gezamenlijke bekommernissen van de sectoren zichtbaar.
Hierdoor hoopt de sarc zijn adviezen
kracht bij te zetten. Deze aanpak leidt
vaak tot bijkomende inzichten en
verhoogt het wederzijdse begrip en de
onderlinge solidariteit.
Dat is bij uitstek het geval voor de evaluatie van het ‘participatiedecreet’ en voor
de adviezen over de implicaties van het
‘planlastendecreet’ op het lokale cultuur-,
jeugd- en sportbeleid en last but not least
over duurzame ontwikkeling.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed kon
zijn standpunten concretiseren in adviezen over het deeltijds kunstonderwijs,
duurzame ontwikkeling, het planlastendecreet en het lokaal cultuurbeleid.
Daarnaast werkte de Sectorraad Kunsten
en Erfgoed verder aan de discussietekst
waarin bouwstenen worden aangereikt
voor een helder en duurzaam kunsten- en
erfgoedbeleid. Een debatmoment in april,
waarbij vertegenwoordigers uit de administratie, de steunpunten en de verschillende advies- en beoordelingscommissies
uit de kunsten- en erfgoedsector aanwezig waren, vormde een goed startpunt om
een dialoog te laten openbloeien.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
boog zich in 2011 over diverse actuele
thema’s met betrekking tot jeugd en cul-
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tuur. De samenwerking met de Vlaamse
Jeugdraad verliep opperbest. Naast een
evaluatie van de decreten lokaal jeugd- en
cultuurbeleid en van de beleidsplannen
jeugd en cultuur, werd de sectorraad
nauw betrokken bij de wetswijzigingen
inzake geluidsnormen. De sectorraad
nam eveneens duidelijke standpunten in
over het jeugd- en kinderrechtenbeleid,
het planlastendecreet en het participatiedecreet. Aan de hand van verschillende
gesprekken, verdiepte de sectorraad zich
bovendien in de thematiek van de vrijwilligers en van de semi-agorale tewerkstelling in de sociaal-culturele sector.
Inspelend op de actualiteit, organiseerde
de Vlaamse Sportraad een colloquium
rond kindermisbruik in de sport. Verscheidene Vlaamse en Nederlandse des-

kundigen, waaronder de ondervoorzitter
van de parlementaire onderzoekscommissie naar seksueel misbruik binnen een
gezagsrelatie, kwamen hun visie, voorstellen en concrete realisaties toelichten.
Dat leverde een stevig advies op voor de
betrokken beleidsmakers.
Bij het aantreden van de huidige Vlaamse
Regering was een periode van decretale
rust in het vooruitzicht gesteld. Niettemin kreeg de Vlaamse Sportraad een
aantal nieuwe of herwerkte decreten
voor advies in zijn mailbox, waaronder

een nieuw dopingdecreet en een grondig
herwerkt Sport voor allen-decreet.
De Sectorraad Media adviseerde in 2011
over een besluit over digitale frequentiepakketten en over een geplande herziening van het Mediadecreet en werkte ook
daarna verder aan een uitdieping van dat
laatste advies. Via een aantal gastsprekers bleef de sectorraad op de hoogte van
enkele ontwikkelingen in het mediaveld.
Hij evalueerde eveneens de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met
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de openbare omroep in het licht van zijn
advies uit december 2010 en stelde een
tijdslijn op voor toekomstige adviezen bij
de beheersovereenkomst met de vrt.
De sarc kan terugblikken op een productief 2011 met adviezen die, wanneer ze
de beleidsmakers al niet hebben geïnspireerd tot aanpassingen, dan toch op zijn
minst stof hebben geleverd tot nadenken.
Luk Verschueren
Algemeen voorzitter sarc

i nl e i di ng
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Oprichting

Opdrachten en bevoegdheden

De sarc werd opgericht als strategische
adviesraad bij het decreet van 30
november 2007 houdende de oprichting
van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media (b.s. 15 januari 2008)
De oprichting kadert binnen het
decreet tot regeling van strategische
adviesraden, van 18 juli 2003
(b.s. 22 augustus 2003).

De sarc brengt uit eigen beweging of op
verzoek advies uit over de hoofdlijnen
van het beleid, over voorontwerpen
of voorstellen van decreet en over
ontwerpen van besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking tot Cultuur,
Jeugd, Sport en Media. De sarc
draagt bij tot de vorming van een
beleidsvisie. Hij volgt en interpreteert de
maatschappelijke ontwikkelingen op het
vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
en levert reflecties over beleidsnota’s en
beleidsbrieven.

Tijdens de legislatuur 2009-2014 zijn
er vier bevoegde ministers. Het gaat
om Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding Ingrid Lieten,
Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport Philippe Muyters, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel Pascal Smet.
De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media kiest als roepnaam sarc, de
afkorting van Strategische AdviesRaad
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De sarc zal ook uit eigen beweging
of op verzoek advies uitbrengen over
ontwerpen van samenwerkingsakkoord
binnen het beleidsdomein die de
Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met
de staat of met andere gemeenschappen
en gewesten. Tevens zal de sarc, op
eigen initiatief of op verzoek, advies
geven over beleidsvoornemens,
beleidsplannen en in voorbereiding
zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd,
Sport en Media op het niveau van de
federale overheid, de Europese Unie,
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alsook over internationale verdragen die
voorbereid worden.
De Vlaamse Regering is verplicht om
advies te vragen over alle voorontwerpen
van decreet en over de ontwerpen van
besluit van de Vlaamse Regering die
van strategisch belang zijn en waarvan
de Vlaamse Regering beslist dat het
basisuitvoeringsbesluiten zijn. De
Vlaamse Regering moet duiding en
toelichting geven over haar beslissing
aangaande de adviezen die ze verplicht is
te vragen.

Organisatie
De structuur van de sarc is aangepast
aan het beleidsdomein.
De Algemene Raad adviseert over alle
thema’s die meerdere deelgebieden van
het beleidsdomein aanbelangen. Hij
verzorgt ook de interne coördinatie van
de adviezen van de sectorraden.
Het Vast Bureau van de raad is belast
met het dagelijks bestuur.
Vier sectorraden (de Sectorraad
Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse
Sportraad en de Sectorraad Media,) zijn
autonoom bevoegd voor hun deel van
het beleidsdomein. Zij adviseren over
thema’s die het specifieke deelgebied van
het beleidsdomein aanbelangen.

Secretariaat
De structuur van de sarc laat toe
om een thematische benadering
van de strategische advisering te
combineren met een contextualisering
voor het volledige beleidsdomein,
waarbij de beleidsvelden in een breder
maatschappelijk kader worden geplaatst.
Alle adviezen uitgebracht door de sarc
zijn openbaar en worden gepubliceerd op
de website www.sarc.be.
De sarc heeft rechtspersoonlijkheid en
beschikt over een dotatie.
De interne werking van de sarc is
geregeld in het huishoudelijk reglement,
dat door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd op 10 oktober 2008
(b.s. 7 november 2008).

-8-

Het secretariaat wordt verzorgd door
vijf personeelsleden. De algemeen
secretaris heeft de leiding over het
secretariaat en is tevens de secretaris
van de Algemene Raad van de sarc.
Drie beleidsmedewerkers nemen de
inhoudelijke ondersteuning van de vier
sectorraden op zich. Tot slot beschikt
het secretariaat over een administratief
medewerker.

Same nst e l l i ng
De sarc is een adviesraad met een gemengde samenstelling. Dat betekent
dat er naast onafhankelijke deskundigen ook vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld in de raad vertegenwoordigd zijn.
De leden van de sarc oefenen hun functie uit in volledige
onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid of van hun
werkgever of van bestuursorganen waarin zij zitten. Ze worden benoemd
voor vier jaar. De samenstelling gebeurt via ministeriële besluiten.

Algemene Raad
De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is samengesteld uit vier onafhankelijke
deskundigen, waaronder een vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad,
alsook twee afgevaardigden per sectorraad.

Onafhankelijke deskundigen
Luk Verschueren,
algemeen voorzitter

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke
Werknemersorganisaties
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor
de amateurkunstensector
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Sabine Bovend’aerde 1
Jos Pauwels

Hoofd studiegebeid Sociaal-Agogisch Werk, Artesis Hogeschool Antwerpen
Voorzitter SoCiuS en magma
Auteur

Annick Schramme

Hoofddocent Universiteit Antwerpen, Management School Antwerp
Kabinet Cultuur Stad Antwerpen

(1) Ontslagnemend

Afgevaardigde van de Vlaamse Jeugdraad
Rob De Donder

Coördinator Vlaamse Jeugdraad vzw
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Afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed
Johan Thielemans

Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Heidi De Nijn

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
Frie De Greef

Praktijklector sociaal-cultureel werk
Docent opleiding bachelor sociaal werk aan de Sociale Hogeschool Heverlee

Geert Puype

Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen
Namens de sarc lid van de federale Raad van de gelijke kansen voor
mannen en vrouwen

Afgevaardigden van de Vlaamse Sportraad
Patrick Dobbelaere

Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge
Lid en of bestuursfunctie in lokale (sport)verenigingen
Lid Raad van Bestuur van focus vzw - Regionale Televisie

Line Dumoulin

Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Sporttechnisch coördinator bvlo

Afgevaardigden van de Sectorraad Media
David Stevens

Onderzoekzoeksmanager (icri – ku Leuven – ibbt)

Simon Delaere

Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)
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Vast Bureau
Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de sectorraden en de algemeen secretaris (met raadgevende stem).
Het Vast Bureau wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter.
Samenstelling op 31 december 2011, met vervanging van Chantal De Smet.

Luk Verschueren
Algemeen voorzitter
sarc

Adjunct-algemeen secretaris acw, koepel van de Christelijke
Werknemersorganisaties
Voorzitter Forum voor Amateurkunsten, overlegcentrum voor de
amateurkunstensector
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe

Bart Vanreusel
Voorzitter Vlaamse Sportraad

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR)
ku Leuven

Heidi De Nijn
Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen
Ondervoorzitter Sectorraad Kunsten Heidi De Nijn voltooit het mandaat van Chantal De Smet
en Erfgoed
Dirk Verbist
Ondervoorzitter Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw

Hilde Van den Bulck
Ondervoorzitter Sectorraad Media

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Iris Van Riet
Algemeen secretaris sarc

Hoofd van het secretariaatspersoneel van de sarc
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
Samenstelling op 31 december 2011, met vervanging van Chantal De Smet,
Veerle Keuppens en Jürgen Vanhoutte.
Onafhankelijke deskundigen
Johan Thielemans,
Voorzitter

Gastdocent Herman Teirlinckinstituut

Heidi De Nijn,
Ondervoorzitter

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen
Heidi De Nijn vervangt Chantal De Smet als ondervoorzitter

Inan Akbas

Programmamedewerker vrt
Auteur

Herman Baeten

Directeur Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek

Erik De Vroede

Conservator Sportimonium

Wim Konings

Docent Cultuurmanagement (khbo - Brugge)
Docent Muziekmanagement (phl - Hasselt)
Wim Konings voltooit het mandaat van Chantal De Smet

Saïda Sakali

Stafmedewerker Koning Boudewijn Stichting

Julie Vandenbroucke

Voorzitter Arteconomy vzw

Evi Werkers

Juriste Boek.be/Librius
Wetenschappelijk medewerker icri (ku Leuven)
Evi Werkers voltooit het mandaat van Veerle Keuppens
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
Tijl Bossuyt

Zakelijk en artistiek leider De Veerman vzw

Federatie voor Organisaties
Kunsteducatie

Luc Delrue

Intendant M Leuven

Verenigde Organisaties
Beeldkunst

Noël Geirnaert

Hoofdarchivaris Stad Brugge

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Esther Maas

Directeur cultuurcentrum De Schakel, Waregem

Vereniging van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra

Annelies Nevejans

Archivaris-consulent en Afdelingshoofd eerstelijnszorg, advies en trajectbegeleiding Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (crkc vzw)
Annelies Nevejans voltooit het mandaat van Jürgen Vanhoutte.

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Ellen Onkelinx

Directeur Vlaamse Film Producenten Bond (vfpb vzw)

Vlaamse Filmproducentenbond

Koen Stassijns

Docent literaire creatie
Dichter, vertaler, bloemlezer
Ondervoorzitter Vlaamse Auteursvereniging (vav)

Vlaamse Auteursvereniging

Eva Tahon

Voorzitter Vlaamse Museumvereniging en icom België
Wetenschappelijk medewerker Musea Brugge

Vlaamse Museumvereniging

Phillip Van den Bossche

Directeur-conservator mu.zee, Kunstmuseum aan zee,
collecties van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende

Vlaamse Museumvereniging

Hugo Vanden Driessche

Algemeen directeur Kaaitheater, voorzitter Overleg Kunstenorganisaties
(oko)

Overleg Kunstorganisaties
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Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 19 leden, waaronder 8 onafhankelijke deskundigen en 11
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Samenstelling op 31 december 2011, met
vervanging van Rachida Ouchoukout.

Onafhankelijke deskundigen
Frie De Greef,
voorzitter

Praktijklector sociaal-cultureel werk, docent opleiding bachelor sociaal werk,
Sociale School Heverlee

Geert Boutsen

Praktijklector sociaal-cultureel werk Sociale School Heverlee
Coördinator Villa Basta vzw
Geert Boutsen voltooit het mandaat van Rachida Ouchoukout

Lamia Cheba-Emimou

Coördinator Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen

Bram Ghyoot

Coördinator cc Gent

Inge Goddijn

Artistiek coördinator Jeugdtheater Larf!
(kunsteducatieve organisatie voor kinderen en jongeren)

Piet Forger

Coördinator VLabra’ccent, samenwerkingsverband van
de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant
Coördinator Vitamine C, netwerk dat opkomt voor kunst en cultuur als
levensnoodzakelijk voedsel voor kinderen en jongeren

Tom Lemahieu

Departementaal kwaliteitscoördinator Hogeschool West-Vlaanderen
Lector Sociaal-Cultureel Werk Hogeschool West-Vlaanderen

Geert Ruebens

Directeur Luisterpuntbibliotheek
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
Dirk Verbist,
ondervoorzitter

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk vzw

Federatie van Organisaties voor
Volksontwikkelingswerk

Jan De Braekeleer

Coördinator Wisper (gespecialiseerde vormingsinstelling)

Federatie van Organisaties voor
Volksontwikkelingswerk

Koenraad De Meulder

Directeur vzw Koor & Stem

Forum voor Amateurkunsten

Kaat Peeters

Directeur-coördinator vzw Forum voor Amateurkunsten

Forum voor Amateurkunsten

Geert Puype

Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen
Namens de sarc, lid van de federale Raad van de gelijke kansen voor
mannen en vrouwen

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Luk Tas

Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad

Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Asch

Coördinator Vorming-plus Mechelen

Federatie van Organisaties voor
Volksontwikkelingswerk

Piet Van Loocke

Cultuurdirecteur stad Lokeren

Vereniging van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra

Kristien Vermeersch

Coördinator Netwerk Vlaanderen vzw (socio-culturele beweging)

Federatie van Organisaties voor
Volksontwikkelingswerk

Caroline Verschueren

Stafmedewerker Vlaamse Jeugdraad

Vlaamse Jeugdraad

Peter Warson

Directeur Centravoc vzw
(Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid)
Gastdocent SCW aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
(hig/hub/ehsal)

Federatie van Organisaties voor
Volksontwikkelingswerk
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Vlaamse Sportraad
De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke deskundigen en 10 vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld.

Onafhankelijke deskundigen
Bart Vanreusel,
voorzitter

Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
(Faber - ku Leuven)

Frank Bulcaen

Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Vanessa de Bleyser

Mandaat onderbroken
Werkte tijdelijk als beleidsmedewerker sport voor het Belgische
eu-voorzitterschap

Jan Bonnarens

Afdelingshoofd sportvoorzieningen uGent

Patrick Dobbelaere

Diensthoofd sportfunctionaris Blankenberge

Geert Goubert

Ex-lector Arteveldehogeschool Gent

Liliane Roegies

Directeur Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus)

Farid Kempenaers

Sectorconsulent fitness & wellness

Jan Korthoudt

Directeur-beleidsadviseur toerisme Departement Internationaal Vlaanderen
Algemeen secretaris Sporta – Ondervoorzitter Sportimonium
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
Line Dumoulin,
ondervoorzitter

Staflid vzw Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Sporttechnisch coördinator bvlo

Vlaamse Sportfederatie

Iris De Keyser

Verantwoordelijke Buurtsport Leuven

Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Jessica De Smet

Directeur Vlaamse Liga Gehandicaptensport

Vlaamse Sportfederatie

David De Vlieger

Algemeen coördinator s-Sport Federatie

Vlaamse Sportfederatie

Piet Meneve

Directeur–manager Sportdienst Gent
Docent uGent

Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Luc Mercken

Sportdirecteur Stad Hasselt
Ondervoorzitter isb

Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Ingrid Peeters

Sporttechnisch coördinator okra-sport

Vlaamse Ouderenraad

Hilde
Van Cauwenberghe

Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Johan Van Dijcke

Sportfunctionaris Bonheiden

Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Reinout
Van Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga vzw

Vlaamse Sportfederatie
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Sectorraad Media
De Sectorraad Media telt 19 leden waaronder 5 onafhankelijke deskundigen
en 14 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Samenstelling op
31 december 2011, met vervanging van Yvette Mignolet en Rosette Van Rossem.

Onafhankelijke deskundigen
David Stevens,
voorzitter

Onderzoeker media- en communicatierecht (icri – ku Leuven - ibbt)

Hilde Van den Bulck,
ondervoorzitter

Hoogleraar Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen

Simon Delaere

Wetenschappelijk onderzoeker smit (Vrije Universiteit Brussel)

Kris Houthuys

Hoofd Pers & Communicatie acw

Dirk Voorhoof

Buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent en Kopenhagen
Lid vrm, kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
Ben Appel

Directeur Business & Legal Affairs Vlaamse Media Maatschappij

Private Omroepfederatie

Nico De Bie

Lobby & Press Officer Test-Aankoop

Test-Aankoop

Annemie Drieskens

Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond vzw

Gezinsbond

Sandrien Mampaey

Legal en administration manager bij Vlaamse Dagbladpers - Mediargus

Vlaamse Dagbladpers

Frank Meysman

Raad voor de Reclame

2

Alexandra Olbrechts

Bedrijfsjuriste sbs Belgium
Alexandra Olbrechts voltooit het mandaat van Yvette Mignolet 3

Private Omroepfederatie

Ellen Onkelinx

Directeur Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten (votp vzw)

Vlaamse Onafhankelijke
Televisieproducenten
Vlaamse Radiofederatie

Philippe Persoons 4
Jacques Recourdon

Director Strategy and New Media Development Sanoma Magazines Belgium
Jacques Recourdon voltooit het mandaat van Rosette Van Rossem 5

The PPress

Thomas Roukens

Regulatory Affairs Manager bij Telenet

Cable Belgium

Jan Van Broeckhoven

Voorzitter Antwerpse Televisie (atv)
Voorzitter Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen
(nortv)

nortv

Greta Van Moer

Manager Medialicenties sabam

sabam

Luc Vanheerentals

Zelfstandig beroepsjournalist

Vereniging van Vlaamse
Journalisten

Lut Vercruysse

Directeur corporate strategie vrt

Vlaamse Radio- en
Televisieomroep

(2)
(3)
(4)
(5)

Ontslagnemend sinds 16 november 2011
Bij ministerieel besluit van 23 november 2011
Ontslagnemend sinds 27 januari 2011
Bij ministerieel besluit van 23 november 2011
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Algemene Raad

Werkgroepvergaderingen
Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is
samengesteld uit vier onafhankelijke
deskundigen, waaronder een
vertegenwoordiger van de Vlaamse
Jeugdraad, alsook twee afgevaardigden per
sectorraad.

Werkgroep Deeltijds Kunstonderwijs
Chantal De Smet, voorzitter
Kaat Peeters, ondervoorzitter
Herman Baeten, Tijl Bossuyt, Jan De
Braekeleer, Koenraad De Meulder, Inge
Goddijn, Luk Tas, leden

Vergaderingen

Vergaderingen

Werkgroep Planlastdecreet
Dirk Verbist, voorzitter
Miek De Kepper, Luc Delrue, Heidi De
Nijn, Marc Ipermans, Jan Korthoudt, Luc
Mercken, Kaat Peeters, Dany Punie, Luk
Tas, Piet Van Loocke, leden

Vergaderingen

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

24 maart 2011

8

26 april 2011

6

1 juni 2010

8

19 oktober 2011

9
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Vast Bureau
Werkgroepvergaderingen
Sectorraad Kunsten en Erfgoed
Werkgroep Participatiedecreet
Dirk Verbist, voorzitter
Piet Forger, Jan Korthoudt, Kaat Peeters,
Geraldine Mattens, Geert Ruebens, Luk
Tas, Piet Van Loocke, leden

Overleg Participatiedecreet
Luk Verschueren, voorzitter
Frie De Greef, Line Dumoulin, Bart
Vanreusel, Dirk Verbist, leden

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is
samengesteld uit vertegenwoordigers van
de sectorraden en de algemeen secretaris
(met raadgevende stem). Het Vast Bureau
wordt voorgezeten door de algemeen
voorzitter.

Vergaderingen
Vergaderingen
Datum

Vergaderingen
Aantal
aanwezige
leden

Datum

31 januari 2011

2

14 april 2011

24 februari 2011

4

Aantal
aanwezige
leden
5
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Datum

Aantal
aanwezige
leden

22 februari 2011

6

5 mei 2011

4

21 juni 2011

4

26 augustus 2011

5

16 november 2011

5

De Sectorraad
Kunsten en Erfgoed

Werkgroepvergaderingen
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt
19 leden, waarvan 9 onafhankelijke
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld.

Werkgroep Erfgoed
Erik De Vroede, voorzitter
Luc Delrue, Heidi De Nijn, Noël Geirnaert,
Eva Tahon, Philip Van den Bossche, Jürgen
Vanhoutte, leden

Vergaderingen

Vergaderingen

Werkgroep Kunstendecreet
Chantal De Smet, voorzitter
Herman Baeten, Veerle Keuppens, Esther
Maas, Hugo Vanden Driessche, leden

Vergaderingen

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

10 februari 2011

10

19 juli 2011

4

28 januari 2011 7

3

15 maart 2011

9

9 juni 2011

2

5 april 2011

6

6

9 juni 2011

7

8 september 2011

11

13 oktober 2011

7

8 november 2011

8

13 december 2011

12

(7) Het betreft een gezamenlijke vergadering met vertegenwoordigers van de werkgroepen Erfgoed en Kunsten.

(6) Debatmoment met 6 vertegenwoordigers van de Sectorraad
Kunsten en Erfgoed en een ruim aantal genodigden.
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Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk

Agendagroep

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt
19 leden, waaronder 8 onafhankelijke
deskundigen en 11 vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld.

De agendagroep van de Sectorraad SociaalCultureel Werk telt 5 leden en
functioneert als het dagelijks bestuur dat
de agenda van de plenaire vergaderingen
inhoudelijk voorbereidt.
Frie De Greef, voorzitter
Tom Lemahieu, Kaat Peeters, Luk Tas,
Dirk Verbist, leden

Vergaderingen

Vergaderingen

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

18 januari 2011

12

8 februari 2011

4

18 februari 2011

7

7 maart 2011

5

22 maart 2011

9

6 april 2011

3

6 mei 2011

12

23 mei 2011

4

7 juli 2011

9

20 juni 2011

5

7 november 2011

6

22 juni 2011

3

17 november 2011

9

30 augustus 2011

4

15 december 2011

14

20 september 2011

3

17 oktober 2011

4

1 december 2011

4
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Vlaamse Sportraad

Dagelijks bestuur

Sectorraad Media

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden,
waarvan 9 onafhankelijke deskundigen
en 10 vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld.

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse
Sportraad telt 5 leden, die de agenda van
de plenaire vergaderingen inhoudelijk
voorbereiden.
Bart Vanreusel, voorzitter
Line Dumoulin, Frank Bulcaen,
Geert Goubert, Jan Korthoudt, leden

De Sectorraad Media telt 19 leden
waaronder 5 onafhankelijke deskundigen
en 14 vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld.

Vergaderingen

Vergaderingen

Vergaderingen

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

Datum

Aantal
aanwezige
leden

1 febuari 2011

13

25 januari 2011

5

3 februari 2011

7

8 maart 2011

12

4 maart 2011

4

1 maart 2011

13

3 mei 2011

11

19 april 2011

5

7 april 2011

10

14 juni 2011

13

6 juli 2011

3

5 juli 2011

11

12 juli 2011

7

4 oktober 2011

5

20 september 2011

7

22 november 2011

14

21 december 2011

5

6 oktober 2011

9

1 december 2011

12
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Adviezen
Kenmerkend voor de adviezen die in 2011 tot stand kwamen, is de
intensieve samenwerking tussen de verschillende raden van de sarc,
onder coördinatie van de Algemene Raad. Het spreekt vanzelf dat,
aangezien iedere raad vanuit zijn sectorale expertise een bijdrage
levert, deze samenwerking een meerwaarde inhoudt voor de
gedegenheid van de geleverde adviezen.
In totaal bracht de sarc in 2011 twintig adviezen uit, waarvan de
Algemene Raad er tien coördineerde.
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Algemene Raad
initiatief
advies

voorwerp
advies

datum
advies

termijn
advies

binnen
termijn

Op vraag van
minister Pascal
Smet

Advies over het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010 – 2014
Met de medewerking van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.

20.01.11

Spoed

Niet binnen
termijn wegens
kerstvakantie



Op vraag van
minister Geert
Bourgeois

Advies over het Planlastendecreet
Met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de
Vlaamse Sportraad.

27.01.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Philippe
Muyters

Advies over het Programmadecreet 2011

22.04.11

Spoed

Binnen termijn



Eigen initiatief

Advies over het decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur,
jeugdwerk en sport
Met de medewerking van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad.

27.04.11

n.v.t.

n.v.t.



Op vraag van
minister Pascal
Smet

Advies over de conceptnota “Kunst verandert! Inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs”
Met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.

09.05.11

Gewoon

Binnen termijn
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link

Op vraag van de
administratie,
namens minister
Pascal Smet

Advies over het jeugd- en kinderrechtenbeleid
Met de medewerking van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.

12.07.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Joke
Schauvliege

Advies over de geluidsnormen
Met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de
Vlaamse Sportraad.

16.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister-president
Kris Peeters

Advies over duurzame ontwikkeling en Rio 20+
Met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de
Vlaamse Sportraad.

19.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Eigen initiatief

Advies over de Beleidsbrief Cultuur 2011 – 2012
Met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.

16.11.11

n.v.t.

n.v.t.



Op vraag van
ministers Pascal
Smet, Joke Schauvliege en Philippe
Muyters

08.12.11
Advies over drie voorontwerpen van decreet:
- voorontwerp houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het lokaal cultuurbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het stimuleren
en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid
Met de medewerking van de Sectorraad Kunsten en
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de
Vlaamse Sportraad.

Gewoon

Binnen termijn



De Algemene Raad coördineerde het Jaarverslag 2010 van de sarc en keurde de jaarrekening 2010,
de begrotingsherschikking 2011 en de begroting 2012 goed.
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Initiatief
advies

Voorwerp
advies

Datum
advies

Adviestermijn

Binnen
termijn

Op vraag van
minister Geert
Bourgeois

Advies over het Planlastendecreet
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

27.01.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Pascal
Smet

Advies over de conceptnota “Kunst verandert! Inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs”
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

09.05.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van het
Departement
CJSM

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering
van het Kunstendecreet van 2 april 2004

13.09.11

Gewoon

Niet binnen
termijn wegens
reces



Op vraag van
minister Joke
Schauvliege

Advies over de geluidsnormen
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

16.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister-president
Kris Peeters

Advies over duurzame ontwikkeling en Rio 20+
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

19.09.11

Gewoon

Binnen termijn
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Link

Eigen initiatief

Advies over de Beleidsbrief Cultuur 2011 – 2012
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

Op vraag van
ministers Pascal
Smet, Joke Schauvliege en Philippe
Muyters

Advies over drie voorontwerpen van decreet:
08.12.11
- voorontwerp houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het lokaal cultuurbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het stimuleren
en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid
Gecoördineerd door de Algemene Raad.
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16.11.11

n.v.t.

n.v.t.



Gewoon

Binnen termijn



Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

Initiatief
advies

Voorwerp
advies

Datum
advies

Adviestermijn

Binnen
termijn

Op vraag van
minister Pascal
Smet

Advies over het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010 – 2014
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

20.01.11

Spoed

Niet binnen
termijn wegens
kerstvakantie



Op vraag van
minister Geert
Bourgeois

Advies over het Planlastendecreet
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

27.01.11

Gewoon

Binnen termijn



Eigen initiatief

Advies over het decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur,
jeugdwerk en sport
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

27.04.11

n.v.t.

n.v.t.



Op vraag van
minister Pascal
Smet

Advies over de conceptnota “Kunst verandert! Inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs”
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

09.05.11

Gewoon

Binnen termijn
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Link

Op vraag van de
administratie,
namens minister
Pascal Smet

Advies over het jeugd- en kinderrechtenbeleid
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

12.07.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Joke
Schauvliege

Advies over de geluidsnormen
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

16.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister-president
Kris Peeters

Advies over duurzame ontwikkeling en Rio 20+
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

19.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Eigen initiatief

Advies over de Beleidsbrief Cultuur 2011 – 2012
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

16.11.11

n.v.t.

n.v.t.



Op vraag van
ministers Pascal
Smet, Joke Schauvliege en Philippe
Muyters

Advies over drie voorontwerpen van decreet:
08.12.11
- voorontwerp houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het lokaal cultuurbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het stimuleren
en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

Gewoon

Binnen termijn
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Vlaamse Sportraad

Initiatief
advies

Voorwerp
advies

Datum
advies

Adviestermijn

Binnen
termijn

Op vraag van
minister Geert
Bourgeois

Advies over het Planlastendecreet
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

27.01.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Geert
Bourgeois

Advies over het decreet administratieve vereenvoudiging (Planlastendecreet)

01.02.11

Gewoon

Niet binnen
termijn wegens
kerstvakantie



Op vraag van
minister Philippe
Muyters

Advies over het samenwerkingsakkoord inzake dopingpreventie en –bestrijding in de sport en over het
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
houdende wijziging van het uitvoeringsbesluit medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening

08.03.11

Spoed

Binnen termijn



Eigen initiatief

Advies over risicovechtsporten

08.03.11

n.v.t.

n.v.t.



Eigen initiatief

Advies over het decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur,
jeugdwerk en sport
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

27.04.11

n.v.t.

n.v.t.
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Link

Eigen initiatief

Advies over kindermisbruik in de sport

12.07.11

n.v.t.

n.v.t.



Op vraag van
minister Philippe
Muyters

Advies over het subsidiereglement kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden

12.07.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Philippe
Muyters

Advies over het decreet preventie en bestrijding van
doping in de sport

12.07.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van het
Advies over het project Multimove for kids
Departement cjsm

12.07.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Joke
Schauvliege

Advies over de geluidsnormen
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

16.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister-president
Kris Peeters

Advies over duurzame ontwikkeling en Rio 20+
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

19.09.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
ministers Pascal
Smet, Joke Schauvliege en Philippe
Muyters

Advies over drie voorontwerpen van decreet:
08.12.11
- voorontwerp houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het lokaal cultuurbeleid
- voorontwerp van decreet houdende het stimuleren
en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid
Gecoördineerd door de Algemene Raad.

Gewoon

Binnen termijn
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Sectorraad Media

Initiatief
advies

Voorwerp
advies

Datum
advies

Adviestermijn

Binnen
termijn

Op vraag van
minister Ingrid
Lieten

Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de vastlegging van pakketten van
digitale frequentiepakketten

07.01.11

Gewoon

Binnen termijn



Op vraag van
minister Ingrid
Lieten

Advies over het voorontwerp van decreet houdende
wijzigingen van diverse bepalingen van het decreet
van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en
televisie

15.07.11

Spoed

Binnen termijn



- 36 -

Link

D o or w e rki ng
van ad v i e z e n
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Reacties op de sarc-adviezen
De sarc verstrekt niet alleen adviezen, hij is
ook bekommerd om wat er uiteindelijk met
die adviezen gebeurt. In welke mate hebben
de adviezen van de sarc de beleidsmakers
geïnspireerd tot een herziening? Heeft het
advies tot aanpassingen geleid in de decreten,
besluiten, nota’s, of heeft het advies invloed
gehad op de parlementaire besprekingen?
Hierna volgt een overzicht van de meest
markante reacties op de adviezen die de sarc
in 2011 heeft uitgebracht.

> Reactie op advies Vlaams Jeugdbeleidsplan




De Vlaamse Regering keurde het Vlaams
Jeugdbeleidsplan goed op 28 januari 2011. Een aantal
punten uit het advies van de sarc werden opgenomen:
• od 2.1. Het informatieaanbod gericht naar
kinderen en jongeren beantwoordt aan
overeengekomen kwaliteitsprincipes en - criteria
Op vraag van de Algemene Raad zal hierbij ook plaats
zijn voor een toegankelijk, veelzijdig en kwaliteitsvol
media-aanbod.
• od 5.4. Preventief zorg dragen voor gezondheid
van kinderen en jongeren
Het advies om een referentiekader uit te werken voor
kinderen en jongeren voor wat betreft de medisch
en ethisch verantwoorde sportbeoefening, wordt
gevolgd. De nieuwe regelgeving moet aandacht
hebben voor onder meer leeftijdsgrenzen, voor al wie
jeugdsportwedstrijden organiseert. Het gaat hierbij
niet alleen over sportfederaties, maar bijvoorbeeld
ook over jeugdverenigingen.
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• od 9.3. Kinderen en jongeren vinden meer
mogelijkheden in de steden tot ontplooiing in de
vrije tijd

werk kunnen zij bewustgemaakt worden voor
wat betreft onder andere veilig internet en
reclamebewustzijn;
o opvoeding en ondersteuning in het gebruik van
(nieuwe) media dienen hand in hand te gaan
met andere initiatieven ter overbrugging van de
digitale kloof zoals het goedkoop ter beschikking
stellen van ict.

Op vraag van de sarc, Algemene Raad, wordt naast
sport ook de cultuurbeleving van kinderen en
jongeren in schoolinfrastructuur mogelijk. De sector
van de amateurkunsten is hier alvast vragende partij
voor.

• sd 16 Meer kinderen en jongeren “doen aan” kunst
en cultuur

• od 12.1. In samenwerking met alle betrokkenen
stimuleren het Kenniscentrum Mediawijsheid
en andere actoren binnen de Vlaamse overheid
mediawijsheid bij kinderen en jongeren, en bij
volwassenen (opvoeders en leerkrachten)
Het voorstel van de Algemene Raad om drie acties toe
te voegen, is aanvaard. Het gaat om volgende acties:

Cultuureducatie gaat niet enkel over “doen”, zoals
bijvoorbeeld ‘naar toneel gaan’. Het gaat ook over het
ontwikkelen van creativiteit bij kinderen en jongeren,
die ze vervolgens kunnen inzetten in hun verder
leven, loopbaan, vrije tijd, etc.
Tegen deze achtergrond wordt de formulering van
de strategische doelstelling aangepast. De Algemene
Raad stelde volgend alternatief voor: “meer kinderen
en jongeren integreren kunst en cultuur in hun
dagelijkse leven”.

o kinderen en jongeren moeten via mediaopvoeding
leren om zelfstandig en kritisch gebruik te
maken van de media. Daarom is het een goed
idee om media-educatie als onderdeel van de
vakoverschrijdende eindtermen in het secundair
onderwijs op te nemen. Tegelijk moet ook
voldoende aandacht gaan naar het aanpassen van
de lerarenopleiding en permanente professionele
navorming, zodat ook leerkrachten media in de les
meer dan alleen illustratief gaan gebruiken;

• od 17.2 We zetten in op een goede begeleiding van
kinderen en jongeren in hun creativiteit, volgens
hun behoefte en/of vragen, zodat zij hun talenten
kunnen ontwikkelen en daarin kunnen groeien
De sarc Algemene Raad stelt voor om volgende actie
toe te voegen:

o de rol van ouders in de media-opvoeding is zeer
belangrijk. Via onder meer het sociaal-cultureel
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> Reactie op advies Planlastendecreet

o toptalentopleidingen voor specifieke artistieke
disciplines verdienen aandacht. Coaches kunnen
kinderen vanaf jonge leeftijd, individueel of in
lesverband, culturele of artistieke begeleiding
aanbieden. Het moeizaam verworven metier van
kunstenaar, kan ook op deze manier aan jonge
mensen doorgegeven worden. Er is immers maar
een beperkt lesgevend aanbod voorhanden in
het onderwijssysteem. In dezelfde lijn zit de
herwaardering van de ‘meesters’ waar je als jong
(top)talent naartoe kan gaan om de stiel op een
individuele en intensieve manier te leren. Het
voorstel is aanvaard.



• Extra doelstelling: jongeren en verduurzaming van
de samenleving

Het Planlastendecreet regelt de subsidiëring van de
Vlaamse overheid aan lokale besturen wanneer zij zich
inschrijven om over meerdere jaren de doelstellingen
van de Vlaamse overheid mee te realiseren. De Vlaamse
Regering gaf op 18 februari 2011 haar principiële
goedkeuring aan dit kaderdecreet met het oog op
advies van de Raad van State. De regering wil, naar
eigen zeggen, aan de bezorgdheden van de adviesraden
tegemoet komen ofwel door het kaderdecreet ofwel
door de nog op te maken wijzigende sectorale decreten.
Hierna geven we een overzicht van de reactie van de
Vlaamse Regering op de voornaamste bezorgdheden
van de sarc:
• Behoud van de sectorale subsidies: dit kaderdecreet
doet op geen enkele wijze afbreuk aan de
mogelijkheid van sectorale subsidies. Het is de
functionele minister die hierover beslist.

De Algemene Raad sluit zich aan bij het voorstel
van de Vlaamse Jeugdraad om een extra doelstelling
toe te voegen, gericht op: “de ontwikkeling van
de capaciteit bij jongeren om kritisch te staan ten
opzichte van bestaande (onduurzame) levenswijzen,
hierover in debat te gaan, mee uitwegen te zoeken en
hen de kans te geven om duurzame keuzes te maken”
(cit. Advies 10/19 van de Vlaamse Jeugdraad, p.11).
De Vlaamse Regering is op de suggestie ingegaan.

• Behoud van adviesraden: er wordt geen afbreuk
gedaan aan de decretale verankering van de
adviesraden;
• Behoud van de beoordelingscriteria en de grootte
van de sectorale subsidies: de Vlaamse Regering
verwijst enerzijds naar de grotere beleidsvrijheid
die ze aan gemeenten wil geven. Anderzijds blijft de
Vlaamse overheid verantwoordelijk voor haar beleid
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> Reactie op advies Vlaamse ontwerpstrategie Duurzame
Ontwikkeling (VSDO)

en voor de beoordeling of de gemeenten dat beleid in
voldoende mate realiseren;
• Behoud van personeelssubsidies: de Vlaamse
Regering blijft bij haar standpunt dat sectorale
subsidies geen voorwaarden kunnen bevatten met
betrekking tot de aard van de in te zetten middelen of
de organisatorische structuur van het lokale bestuur;
• De vraag om vooraf de sectorale decreten te screenen:
de regering wijst op de aanzienlijke vertraging
die dit zou meebrengen en op het risico voor de
vermenging van de discussie over de principes met
de “individuele” sectorale decreetwijzigingen. De
regering engageert zich om de wijzigingen tijdig in te
dienen bij het Vlaams Parlement.





Er is nog werk aan de winkel, temeer omdat ook de
interne staatshervorming verder haar beslag zal
krijgen. De sarc volgt dit verder op.
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Op 6 oktober 2010 bracht de sarc Algemene Raad
advies uit bij de Vlaamse Strategie Duurzame
Ontwikkeling:
Het Team Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse
overheid bezorgde de strategische adviesraden,
waaronder de sarc, een overzicht van de wijze waarop
met ons advies over de Vlaamse Strategie Duurzame
Ontwikkeling is rekening gehouden. In dit overzicht
staat de sarc vermeld op pagina 9 (Samenvatting van
de adviezen - punt 1.2.4. De sarc) en pagina 81 (punt 5,
Overwegingdocument - strategische adviesraad: sarc).
De antwoorden werden geformuleerd door de betrokken
departementen. Het Team Duurzame Ontwikkeling
stelt dat de nieuwe vsdo door de adviezen sterk
verbeterd en verduidelijkt is.



> Opvolging advies vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid

toelichtte. De minister bracht de Vlaamse Sportraad
daar zelf van op de hoogte.
De voorstellen van de Vlaamse Sportraad kwamen
uitvoerig ter sprake tijdens het colloquium dat het
boic op 30 november 2011 organiseerde rond seksueel
misbruik in de sport.

Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering
het voorontwerp van decreet over het jeugd- en
kinderrechtenbeleid principieel goed.
Bij die gelegenheid geeft de Vlaamse Regering feedback
over het advies van de sarc.





Feedback van de Vlaamse Regering op het advies jeugden kinderrechtenbeleid. In 2011 mocht de Sectorraad
Media een toelichting ontvangen bij een advies uit
2010
> Advies over de richtlijnen van risicovechtsporten
Het advies van de Vlaamse Sportraad van 8 maart
2011 zorgde er mee voor dat Vlaams minister voor
Sport Philippe Muyters op 9 december in Gent een
druk bijgewoond rondetafelgesprek over en met de
vechtsporten organiseerde. De besluiten van dat
overleg zullen de komende jaren het beleid i.v.m.
vechtsporten bepalen.



Vlaams minister Philippe Muyters ondertekende
op 29 februari 2012 in het Vlaams Parlement
met 3 collega-ministers en met 6 organisaties
een engagementsverklaring ter bescherming van
de seksuele integriteit van de minderjarige in de
sportsector. De verklaring ligt volledig in de lijn van het
advies van de Vlaamse Sportraad.




> Advies over kindermisbruik in de sport
Het advies van de Vlaamse Sportraad van 12 juli 2011
gaf aanleiding tot enkele boeiende gedachtewisselingen
in het Vlaams Parlement, waar Vlaams minister
Philippe Muyters ook zijn intenties met het advies
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> Opvolging advies Sectorraad Media bij
Beheersovereenkomst met vrt
In 2011 mocht de Sectorraad Media een toelichting
ontvangen bij een advies uit 2010, namelijk bij de
beheersovereenkomst 2012-2016 van de vrt met
de Vlaamse Gemeenschap. De toelichting werd door
mevrouw Debbie Esmans, medewerker bij het kabinet
van Vlaams minister van Media Ingrid Lieten, gebracht
op de vergadering van de Sectorraad Media van 6
oktober 2011.

De sarc in het Vlaams Parlement
> Vraag om uitleg adviezen geluidsnormen

> Verslag hoorzitting Sectorraad Media in Commissie
Media



Op dinsdag 11 januari 2011 vond er een hoorzitting
plaats over de beheersovereenkomst 2012-2016 van
de vrt met de Vlaamse Gemeenschap in de Commissie
Media van het Vlaams Parlement.



David Stevens en Hilde Van den Bulck, voorzitter en
ondervoorzitter van de Sectorraad Media van de sarc,
lichtten er het advies van de sectorraad toe.
> De SARC licht zijn advies bij de Beheersovereenkomst
VRT toe in de Commissie Media van het Vlaams
Parlement




Op vrijdag 4 maart vond er opnieuw een hoorzitting
plaats over de beheersovereenkomst 2012-2016 van de
vrt met de Vlaamse Gemeenschap. Algemeen secretaris
Iris Van Riet verduidelijkte het gecoördineerde advies
van de sarc aan de leden van de Commissie Media van
het Vlaams Parlement.

- 43 -



Op 16 september 2011 bracht de sarc een
gecoördineerd advies uit over een voorontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
twee eerdere besluiten, in het kader van een maximaal
geluidsniveau voor muziek in inrichtingen.



Vlaams Parlementslid Chokri Mahassine vroeg aan
Vlaams minister Joke Schauvliege in welke mate zij met
de opmerkingen en voorstellen van de sarc en andere
adviesraden rekening zal houden.

N i e u w sb ri e f
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In 2010 voerde de sarc een zelfscan
uit, een zelfevaluatie-instrument voor
de leden van de Algemene Raad en de
sectorraden. Een van de conclusies
uit deze bevraging, was dat er op
het vlak van externe communicatie
nog verbetermogelijkheden waren.
Daarom besliste de Algemene Raad
van de sarc om te starten met een
digitale nieuwsbrief. Het doel van
dit instrument is om regelmatig
te informeren over de adviezen en
eventuele andere initiatieven. Met de
opstart van een e-nieuwsbrief mikt de
sarc meest prioritair op het bereiken
van de steunpunten, representatieve

belangengroepen en de organisaties in
het werkveld. Een nieuwsbrief staat ook
open voor inschrijvingen van andere
geïnteresseerden bij zowel interne als
externe doelgroepen, zodat ook zij,
indien ze dat wensen, bereikt worden.
De eerste nieuwsbrief van de sarc
verscheen op 25 februari 2011. In
totaal verschenen er in 2011 acht
nieuwsbrieven, met informatie over de
meest recente adviezen van de sarc,
reacties op eerdere adviezen, activiteiten
waarbij (leden van) de sarc betrokken
waren en geplande initiatieven.
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Activiteiten
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Debat “Bouwstenen voor een visieontwikkeling op
kunsten- en erfgoedbeleid”
Op dinsdag 5 april 2011 organiseerde de sarc
Sectorraad Kunsten en Erfgoed een debatmoment
over de discussietekst “Bouwstenen voor een
visieontwikkeling op een helder en duurzaam kunstenen erfgoedbeleid”. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed
verfijnde de discussienota op basis van de input die
hij tijdens dit publieksmoment en in reacties achteraf
mocht ontvangen.

Overleg “Kindermisbruik in de sport”




Op dinsdag 14 juni 2011 hield de sarc Vlaamse
Sportraad een uitgebreid overleg over kindermisbruik
in de sport.

Stakeholdersforum Rio+20



Op maandag 3 oktober 2011 nam de sarc deel aan het
Vlaams Stakeholdersforum Rio+20. Dit vond plaats in
De Schelp van het Vlaams Parlement. Het forum werd
georganiseerd in voorbereiding op de vn wereldtop
Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni 2012,
twintig jaar na de baanbrekende top voor duurzame
ontwikkeling in 1992. Met het stakeholdersforum wilde
men de Vlaamse stakeholders en het middenveld die
het Vlaamse landschap mee vorm en kleur geven in het
proces betrekken.



In de voormiddag lichtte algemeen secretaris van de
sarc, Iris Van Riet, het gecoördineerde advies van
de Algemene Raad toe dat werd uitgebracht naar
aanleiding van dit stakeholdersforum.



Eerder bracht de Algemene Raad ook al een
gecoördineerd advies uit bij de Vlaamse Strategie
Duurzame Ontwikkeling.

De aanleiding voor het overleg was het eindrapport van
de Kamercommissie die de problematiek behandelde
van kindermisbruik binnen een gezagsrelatie. Sport
wordt in dat rapport uitdrukkelijk als probleemgebied
genoemd. De Vlaamse Sportraad nam het initiatief om
hierover een degelijk onderbouwd advies te bezorgen
aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

In de namiddag vonden er verschillende workshops
plaats, waaronder de workshop ‘Praktijkvoorbeelden
Civiele Maatschappij: ecocultuur en ecosport’. Deze
workshop werd voorgezeten door Bart Vanreusel,
voorzitter van de Vlaamse Sportraad en Frie De Greef,
voorzitter van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en
van het Atelier Ecocultuur van het Cultuurforum. Zij
hebben de focus gelegd op hoe ecocultuur en ecosport
de publieke dialoog kunnen stimuleren en bruggen
kunnen slaan tussen verschillende sectoren.
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Bezoek aan de vmma
Naar goede gewoonte biedt de sarc zijn leden eenmaal
per jaar een gezamenlijke activiteit aan, om hen te
bedanken voor hun inzet. Op 24 november 2011 werd
een rondleiding georganiseerd in de opnamestudio’s en
de nieuwsstudio’s van Joe fm, Q-Music en vtm.
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A a n de vo or avond
van e e n
nie u w manda at
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In april 2012 zit de eerste
zittingsperiode van de eerste
strategische adviesraad voor het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media erop. Het was in meerdere
opzichten een unieke periode.
De sarc opereert in de
bevoegdheidsdomeinen met een traditie
van consultatie, inspraak en participatie.
Toch is de periode 2008-2012 uniek.
Voor het eerst heeft een adviesraad
voor culturele aangelegenheden
een eigen rechtspersoonlijkheid
en beschikt hij over een weliswaar
beperkt maar autonoom secretariaat.
De Vlaamse Regering verankerde in
2003 de rechtspersoonlijkheid voor
strategische adviesorganen voor alle
bevoegdheidsdomeinen en versterkte
hiermee de participatieve beleidscultuur.
Daarnaast zijn er nog andere unieke
aspecten aan de voorbije periode. Voor
het eerst is er één adviesraad voor vier
beleidsvelden cultuur, jeugd, sport en
media en eveneens voor het eerst zijn er
sinds 2009 vier ministers bevoegd, één
per beleidsveld.

De sarc kijkt vol vertrouwen uit
naar de tweede zittingsperiode. Met
zijn structuur waarin vier autonome
sectorraden, één Algemene Raad en een
Vast Bureau actief zijn, is de sarc de
enige adviesraad die vier beleidsvelden
overspant met voor elk van die
beleidsvelden een bevoegde minister. In
marketingtermen noemt men dit een
‘unique selling position’. Die positie wil
de sarc verder exploreren. Meermaals
is gebleken dat de op het eerste gezicht
toch zeer verschillende sectoren
onvermoede raakvlakken hebben,
dat er gezamenlijke bekommernissen
zijn en dat de uitwisseling van ideeën
inspiratie oplevert voor de diverse
sectoren. Transversale thema’s als
vrijwilligerswerk en semi-agorale arbeid,
de evaluatie van het participatiedecreet,
de relatie van cultuur, jeugd en sport met
de media, de interne staatshervorming
die de rol van de provincies op het vlak
van cultuur, jeugd en sport afbakent,
de nieuwe lokale beleidsvoering voor
cultuur, jeugd en sport ingegeven door
planlastvermindering of de rol van
de ‘zachte’ sectoren voor duurzame
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ontwikkeling, illustreren dit. Het blijft
een uitdaging in de eerste plaats voor
de Algemene Raad en het Vast Bureau,
maar ook voor de sectorraden van de
sarc om deze mogelijkheden verder te
onderzoeken.
Een tweede uitdaging situeert zich op
het externe terrein, waar de sarc, als één
van de twaalf strategische adviesraden,
een actor is in een consensuele
beleidscultuur. Vaak wordt de veelheid
van advies- en overlegorganen
aangeklaagd, of worden ze als tijdrovend
en weinig efficiënt bestempeld. Het
is aan de adviesraden, waaronder
ook aan de sarc, om het tegendeel
aan te tonen door via onderbouwde,
evenwichtige adviezen een meerwaarde
te leveren. In onze samenleving blijven
consultatie en participatie belangrijke
waarden. De strategische adviesraden
zijn instrumenten om deze waarden
mee gestalte te geven. Hun adviezen
vertolken niet de individuele meningen,
wel integendeel. Het zijn fora waar
vertegenwoordigers van het middenveld
samen zitten met zorgvuldig gekozen
deskundigen om in een geest van

constructieve loyauteit weloverwogen en
onderbouwde standpunten in te nemen,
vanuit het belang van een bepaalde
maatschappelijke sector.
Het einde van het mandaat is voor de
sarc tevens een gelegenheid om terug
te blikken op de stapel adviezen die de
voorbije vier jaar werden uitgebracht en
om na te gaan wat daarvan is geworden.
Want hoewel de Vlaamse overheid
decretaal verplicht is om de adviesraden
over de opvolging te informeren, gebeurt
dat vrij zelden.
Verder zullen de werkzaamheden van de
sarc in de overgangsfase worden bepaald
door de politieke agenda en door de
actualiteit.
Tot slot zal de Algemene Raad bij de
talrijke samenwerkingsverbanden
binnen en buiten de sarc zijn
coördinerende en omkaderende rol
verder blijven invullen. In het verleden
werd er reeds rond diverse thema’s
samengewerkt, en ook dit aspect willen
de raden in 2012 bestendigen. Intra
muros plannen de Sectorraad SociaalCultureel Werk en de Sectorraad

Kunsten en Erfgoed een advies bij de
verwachte conceptnota internationaal
cultuurbeleid. De Sectorraad Media
en de Vlaamse Sportraad beraden
zich dan weer over een mogelijke
samenwerking rond het thema ‘sport
en media’. Extra muros werkt de sarc
samen met de Vlaamse Jeugdraad
(vjr) en de Vlaamse Onderwijsraad
(Vlor) aan één gemeenschappelijk
advies bij de conceptnota ‘Strategisch
Beleidskader Cultuureducatie’ door de
minister voor Cultuur Joke Schauvliege
en minister voor Jeugd en Onderwijs
Pascal Smet. De sarc zal met vlabest,
de strategische adviesraad voor
bestuurszaken, samenwerken rond het
eerste uitvoeringsbesluit bij het in 2010
goedgekeurde Vlaamse Archiefdecreet.
De sarc werkt eveneens samen met
sariv, de Strategische Adviesraad
Internationaal Vlaanderen, een advies
uit over het voorontwerp van decreet
dat instemt met het regionaal akkoord
over de planning van de aardse digitale
omroepdienst in Regio 1 en Iran. De
sarc drukt ten slotte zijn wens uit om
niet alleen met de andere adviesraden
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constructieve contacten te onderhouden,
maar evenzeer met de recent opgerichte
steunpunten beleidsrelevant onderzoek
voor sport, media, cultuur en jeugd.

Het Vast Bureau van de sarc
Luk Verschueren, algemeen voorzitter
Heidi de Nijn, ondervoorzitter
Sectorraad Kunsten en Erfgoed
Bart Vanreusel, voorzitter Vlaamse
Sportraad
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
Sectorraad Media
Dirk Verbist, ondervoorzitter Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk
Iris Van Riet, algemeen secretaris
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