
Mathias Vanden Borre | Brussels Parlementslid | N-VA Fractievoorzitter RVG 
 

 

Datum van indiening : 4 juni 2020  

              

Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : het Vlaams noodfonds voor cultuur, sport en jeugd 
 
Geacht collegelid, 

De Vlaamse regering verhoogt het noodfonds om de coronacrisis op te vangen van 200 naar 265 

miljoen euro. Daar bovenop komt nog een bedrag van 31 miljoen aan leningen. Van dat fonds krijgt de 

cultuursector 65 miljoen euro aan rechtstreekse steun, de sportfederaties ontvangen net als de media 

10 miljoen euro en de jeugdsector krijgt 15 miljoen euro. 

Een derde van het noodfonds, 87 miljoen euro, kunnen steden en gemeenten vrij verdelen over lokale 

sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Van die 87 miljoen euro gaat 3,17 miljoen naar de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (1,8 miljoen is voorbehouden voor cultuurbeleid, 800.000 euro zal dienen 

voor de ondersteuning van jeugdorganisaties en 550.000 euro gaat naar sport). Nog eens 800.000 euro 

is voorzien voor structurele partners in Brussel zoals Brik, het Huis van het Nederlands en Muntpunt. 

Ook de Brusselse cultuurhuizen kunnen op steun rekenen om de financiële put die de coronacrisis 
sloeg te overbruggen. "Het is niet onze intentie om elke euro die verloren ging te compenseren. Dat 
zou onverantwoord en onbetaalbaar zijn. We willen elke organisatie die voor de coronacrisis gezond 
was erdoor helpen", aldus minister-president Jan Jambon tevens bevoegd voor cultuur. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Hoe gaat de VGC die extra middelen inzetten? Worden die extra middelen op korte termijn 

ingezet of eerder op lange termijn zoals een deel van het COVID-19 fonds? 

- Het Brussels Gewest heeft via de VGC een noodfonds in het leven geroepen voor cultuur. Hoe 

zal de VGC beide fondsen aanwenden in verhouding met elkaar?  

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


