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Met de strategische meerjarenplannen en het invoeren van het instrumentarium van de
Beleids-en Beheerscyclus realiseerde de Vlaamse overheid de voorwaarden voor de
gewenste planlastvermindering.
In het huidige Vlaams Regeerakkoord werd vervolgens onder meer afgesproken om de
sectorale subsidies voor cultuur, jeugd en sport aan lokale besturen over te hevelen naar het
gemeentefonds. De verdeling zal gebeuren op basis van wat de individuele gemeenten uit
deze subsidieregelingen ontvingen. Door deze ingrepen wordt de autonomie van lokale
besturen versterkt en drukt de Vlaamse regering de intentie uit om de planlast nog verder te
verminderen. Deze verandering maakt een heroriëntering van de rol van de Vlaamse overheid
noodzakelijk met name inzake monitoring.
Tijdens deze legislatuur kan de Vlaamse overheid op basis van de cijfergegevens die lokale
besturen via hun meerjarenplanning hebben opgenomen in de BBC-cyclus opvolgen hoe de
uitgaven voor cultuur, jeugd en sport in de gemeenten en steden evolueren. De gegevens uit
deze monitoring kan zij gebruiken om het Vlaams beleid verder vorm te geven.
Er zijn echter nog meer bronnen ter ondersteuning van het Vlaams beleid beschikbaar ( bijv. :
www.Lokalestatistieken.be , Participatiesurvey, bij diverse kenniscentra,…).
De traditie van onder meer de Cijferboeken ( jeugd, sport en cultuur) en ook Bios2 getuigt van
een relatief grote bereidheid bij lokale besturen om informatie op een systematische wijze aan
te leveren wanneer de verkregen resultaten ook nuttige inzichten opleveren voor het te voeren
beleid van het lokaal bestuur zelf. Goed doordachte initiatieven op vlak van benchmarking en
monitoring willen we dan ook niet a priori afwijzen wanneer de resultaten praktijkgericht ter
beschikking staan van de deelnemende besturen zelf en ze tot stand komen op basis van een
vrijwillige deelname van de lokale besturen..
Het te voeren debat betreft in hoofdzaak de sectoren cultuur, jeugd en sport. Specifieke fiches
met betrekking tot het complementair kunstenbeleid en de culturele erfgoedconvenanten
kunnen in een latere fase voorwerp van bespreking zijn.
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