Datum van indiening : 14 september 2020
Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra
Onderwerp : evaluatie 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 maakte daarvoor 1 miljoen euro vrij. Projecten kunnen rekenen op steun
tot 10.000 euro.
Ondertussen is de tweede ronde achter de rug. Op de website van de VGC lees ik dat er in totaal 179
staycation-projecten werden georganiseerd, dat is een mooi resultaat. Ik heb de projecten en de
initiatiefnemers eens bekeken op de website en ik merk op dat 16 van de 22 gemeenschapscentra één
of meerdere projecten hebben ingediend.
Daarnaast is het voor de N-VA belangrijk dat de mensen die deelnamen aan de Staycation-projecten,
zich ervan bewust waren dat die projecten gefinancierd werden door de Vlaamse gemeenschap in
Brussel. In de plenaire vergadering van 10 juli verklaarde het collegelid dat “als we subsidies geven,
daar in principe een logo bij hoort” en ging het collegelid nagaan of dat in dit geval ook zo was.
In dat verband heb ik de volgende vragen:
-

-

-

Vond er een opvolging en evaluatie plaats van de Staycation-projecten door de VGC? Hoeveel
mensen hebben deelgenomen aan de 179 projecten? Werd er nagegaan of de projecten
daadwerkelijk plaatsvonden? Moesten de initiatiefnemers bewijsstukken aanleveren?
Wat zijn de voornaamste profielen van de projectindieners voor de tweede ronde? Werd het
resterende budget (± 400.000 euro) volledig aangewend voor de tweede ronde? Hoeveel
ontving elk project gemiddeld voor de tweede ronde?
Waren de initiatiefnemers verplicht om het N-logo te afficheren of anderszins kenbaar te
maken dat ze subsidies kregen van de Vlaamse Gemeenschap? Bezorgde bijvoorbeeld de
administratie van de VGC na een goedkeuring van de projectaanvraag, het N-logo en/of het
logo van de Vlaamse Gemeenschap (ongeacht de drager) aan de projectindieners? Op welke
manieren werd kenbaar gemaakt dat de projecten gesubsidieerd werden door de VGC?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

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

