SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 505
van KRIS VAN DIJCK
datum: 1 maart 2021

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Coronanoodfonds - Besteding via het Gemeentefonds
Tijdens een persconferentie op 1 april 2020 kondigde de Vlaamse Regering aan dat
gesubsidieerde verenigingen reële coronaschade zullen kunnen recupereren bij de Vlaamse
overheid. Er wordt daarvoor in een noodfonds van 200 miljoen euro voorzien voor
gesubsidieerde sectoren (cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen enzovoort) alsook voor
specifieke sectoren (bijvoorbeeld de sierteelt, delen van toerisme, mobiliteit en openbare
werken) waarbij de Vlaamse Regering hen zal helpen om de impact van deze crisis in
zekere mate op te vangen.
Begin juni 2020 trad de Vlaamse Regering naar buiten met de concrete modaliteiten van
dat noodfonds waarvan het totaal beschikbare budget werd opgetrokken tot 265 miljoen
euro.
Naast de 10 miljoen euro die rechtstreeks naar de sportsector gaat, waarbij gemikt wordt
op organisatoren van sportevenementen, structurele beleidspartners en sportfederaties,
stelt de Vlaamse Regering 87,3 miljoen euro via het Gemeentefonds ter beschikking van
de lokale besturen voor de ondersteuning van het lokale sociale weefsel. De lokale besturen
kunnen deze middelen vrij besteden over sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.
De concrete verdeling van deze middelen over de lokale gemeenten en steden ziet er als
volgt uit:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/financiering/Fondse
n/noodfonds_lokale_besturen_voor_cultuur_jeugd_sport.pdf
In zijn antwoord op vraag om uitleg nr. 1904 in de commissievergadering van 24 februari
2021 verduidelijkte minister Weyts dat, aangezien de middelen niet specifiek geoormerkt
werden, beslist werd om de gemeenten niet met een specifieke rapporteringsplicht op te
zadelen.
Wel zou de Vlaamse Regering de besteding van de middelen monitoren op basis van de
reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen (BBC: beleids- en
beheerscyclus) over 2020 en 2021 (want de middelen mogen zowel in 2020 als in 2021
besteed worden). Hoewel de definitieve info pas kan verwacht worden tegen de zomer
(want dan moeten lokale besturen hun jaarrekening van 2020 aan Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) overmaken), kunnen de kwartaalrapporteringen wel al een eerste indicatie
geven. De opvolging van de BBC ligt bij het ABB.

1.

Hoeveel hebben de lokale steden en gemeenten - op basis van kwartaalrapportering in 2020 uitgegeven van de middelen die ze via het Gemeentefonds ter beschikking
kregen voor de ondersteuning van het lokale sociale weefsel?
Graag de cijfers per lokaal bestuur met uitsplitsing voor cultuur, jeugd en sport.

2.

Krijgt Sport Vlaanderen inzicht in de kwartaalrapportages? Zo ja, heeft Sport
Vlaanderen deze kwartaalrapportages al kunnen ontleden voor de sportsector? Tot
welke conclusies komt Sport Vlaanderen? Welke tendensen kunnen worden
waargenomen?

3.

Zijn er tendensen waar te nemen in de verdeling onder de verschillende soorten lokale
sportverenigingen (erkende versus niet-erkende, sporttakken enzovoort)?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bart Somers (210) en Ben Weyts (505).

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 505 van 01 maart 2021
van KRIS VAN DIJCK

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Bart Somers, Viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

