SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 374
van FILIP BRUSSELMANS
datum: 17 juni 2022

aan JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Vzw Ons Erfdeel - Beheersovereenkomst
Op 1 januari 2018 trad de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de
VZW Ons Erfdeel in werking. De beheersovereenkomst eindigde op 31 december 2020.
Artikel 1 §3 van deze overeenkomst stipuleerde het volgende: “Ten laatste op 31
december 2020, wordt een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten. Indien die nieuwe
beheersovereenkomst niet tijdig wordt afgesloten en op voorwaarde dat de subsidiëring
wordt stopgezet, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd tot er een nieuwe
overeenkomst is.”
Volgens mij werd niet “ten laatste op 31 december
beheersovereenkomst gesloten en gebeurde dat ook niet in 2021.

2020”

een

nieuwe

1.

Kan de minister de huidige stand van zaken geven? Is er intussen al een
overeenkomst? Zo niet, wanneer zal die er komen?

2.

Wat was de reden voor de trage afwikkeling van dit dossier?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 374 van 17 juni 2022
van FILIP BRUSSELMANS

1. De Vlaamse Regering keurde op 29 april 2022 de beheersovereenkomst voor 20222024 voor Ons Erfdeel vzw goed.
2. De afhandeling van het dossier duurde inderdaad langer dan initieel voorzien.
De COVID-19 pandemie doorkruiste immers het beleidsplanningsproces van de
organisatie en van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De in het voorjaar van
2020 voorziene visitaties moesten naar het najaar 2020 worden uitgesteld. Als gevolg
daarvan
werd
het
planningsproces
voor
de
opmaak
van
de
nieuwe
beheersovereenkomsten voor de drie culturele organisaties binnen de VlaamsNederlandse samenwerking (naast Ons Erfdeel ook De Brakke Grond en het VlaamsNederlands Huis deBuren) bijgesteld, in overleg met Nederland. De nieuwe
beheersovereenkomst werd uitgesteld en de beheersovereenkomst 2018-2020 werd
overeenkomstig artikel 2, § 3 stilzwijgend verlengd.
Daarnaast namen ook de onderhandelingen op basis van het door Ons Erfdeel
ingediende meerjarenplan 2022-2024 de nodige tijd in beslag.

