SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 153
van GUSTAAF PELCKMANS
datum: 31 januari 2020

aan JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR,
ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

Cultuursubsidies - Regionale spreiding
Met de start en het operationaliseren van het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking
wensen we ons verder te verdiepen in deze gewijzigde context. De tweede interne
staatshervorming waarbij de provincies o.m. hun cultuurbevoegdheden moesten
overdragen aan Vlaanderen of een lokale gemeente had ook verregaande gevolgen voor
het subtiele eco-systeem van de cultuurspreiding in Vlaanderen.
1.

Kan de minister een overzicht geven van de Vlaamse
arrondissement (en dus niet per provincie) en dit voor 2019?

cultuursubsidies per

Graag het overzicht van deze subsidies die gekoppeld zijn aan een meerjarig erkende
organisatie of instelling (dus niet de projectmiddelen) en meer specifiek in uitvoering
van volgende decreten:
a) het Kunstendecreet, met een onderscheid tussen de Vlaamse kunstinstellingen
en/of infrastructuren (bv. Masereel) enerzijds en de erkende kunstenorganisaties
anderzijds;
b) het Cultureelerfgoeddecreet;
c) het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (zowel de sociaal-culturele
volwassenenorganisaties algemeen als de 13 organisaties afgestemd op de regio);
d) het Circusdecreet;
e) het Participatiedecreet;
f) de structurele erkenningen beheerd door de fondsen (Literatuur Vlaanderen/VAF).
2.

Kan voor het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) de arrondissementele verdeling
gegeven worden voor de investeringssubsidies toegekend voor de jaren 2016, 2017,
2018 en 2019?

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR,
ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD

op vraag nr. 153 van 31 januari 2020
van GUSTAAF PELCKMANS

1. De informatie die u opvraagt is publieke informatie en is te vinden op onderstaande
weblinks. Een overzicht per arrondissement is daarbij niet voorhanden. Maar met het
nodige opzoekwerk kan u dat wellicht zelf samenstellen.
Een overzicht van de subsidies vindt u hier:
a) het Kunstendecreet:
http://www.kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/160630_KD20172021_LijstToekenningen.pdf
b) het Cultureel Erfgoeddecreet:
http://www.kunstenerfgoed.be/alles-over-subsidies/beslissingen/cultureel-erfgoed
c) Het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/gesubsidieerde_organisaties.aspx
d) het Circusdecreet:
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/circus_gesubsidieerd.aspx
e) het Participatiedecreet:
De gevraagde informatie over de lokale netwerken voor personen in armoede 2019
is terug te vinden op onze website:
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2019/20190201-2019-lokalenetwerken-voorzien-trekkingsrecht.pdf
Voor de andere werkingssubsidies 2019 uit dit decreet verwijs ik u naar bijlage 2.
f) Literatuur Vlaanderen: https://www.literatuurvlaanderen.be/toegekende-steun
Vlaams
Audiovisueel
Fonds:
https://www.vaf.be/toegekendesteun?f[0]=field_term_support_type%3A98
https://www.vaf.be/publiekswerking/steunmaatregelen
2. Sinds de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen
van bovenlokale investeringssubsidies voor culturele infrastructuur in 2017, publiceert
het FoCI jaarlijks de toegekende investeringssubsidies voor de sectorale prioriteiten
(automatiseren van theatertrekken, toegankelijkheid en energiezuinigheid) en
projecten Grote Culturele Infrastructuur.
Deze kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link:
https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/goedgekeurde-projecten
Bijlage 1 geeft een overzicht van alle investeringssubsidies die door het FoCI werden
vastgelegd in de periode 2016-2019, inclusief overgedragen provinciale subsidies en
investeringssubsidies op naam.

BIJLAGEN

1. Overzicht vastgelegde investeringssubsidies Fonds Culturele Infrastructuur 2016-2019
2. Participatiedecreet - werkingssubsidies 2019 per subsidielijn

