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

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : Stand van zaken van de projectoproep Staycation 
  
Geacht collegelid, 
  
Op 9 juni 2020 lanceerde het College van de VGC de projectoproep Staycation. Dit initiatief dient om 
zomerse activiteiten sport-, jeugd-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten voor en door Brusselaars te 
ondersteunen. Het College maakt daarvoor 1 miljoen euro vrij. Projecten kunnen rekenen op steun tot 
10.000 euro.  
  
Ondertussen is de eerste deadline (20 juni) voor projecten die starten vanaf 30 juni achter de rug. 
Volgens een persbericht van collegelid Smet werd in die eerste ronde 94 (80%) van de 119 ingediende 
projecten goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 597.165 euro. De eerste deadline was, gezien de 
lancering van de projectoproep op 9 juni, redelijk krap maar het collegelid verklaarde soepel om te 
gaan met aanvragen die na de deadline werden ingediend.  
  
In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Wat zijn de voornaamste redenen voor het niet weerhouden van de 25 niet-goedgekeurde 

projecten? Hoeveel projecten die starten vanaf 30 juni werden ingediend na de deadline van 

20 juni?  

- Wat zijn de voornaamste profielen van de projectindieners? Gaat het vooral om individuele 

burgers, organisaties, kunstenaars, sportclubs, …?  

- Wat is het gemiddelde subsidiebedrag per project dat werd uitgekeerd voor de eerste 

projectronde? Wat zijn de uitschieters?  

- Hoe verloopt de samenwerking en het overleg met de Vlaamse schepenen? Wat zijn hun 

noden en hoe beantwoordt het college die noden?  

- Sommige projecten overschrijden de gemeentegrenzen, of strekken zich uit over het hele 

gewest. Werken verschillende Vlaamse schepenen samen i.k.v. de Staycation? In bevestigend 

geval, welke gemeenten werken samen en i.k.v. welke projecten? Hoe faciliteert het college 

die samenwerking?  

- Zijn er projecten die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd worden? Indien 

neen, wat zijn de redenen? 

- Zijn er gemeenten en/of wijken waar er geen projecten georganiseerd worden? In bevestigend 

geval, welke gemeenten en/of wijken en wat onderneemt het college om alsnog mogelijke 

initiatiefnemers te stimuleren voor de tweede projectronde? 

- Tot 15 juli loopt het tweede deel van de projectoproep voor initiatieven die starten op 1 

augustus, waarvoor nog ongeveer 400.000 euro wordt vrijgemaakt. Hoeveel projecten zijn 

ondertussen ingediend?  

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 


