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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: De aanwending van de middelen van het Vlaamse noodfonds  

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De coronacrisis treft de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen 

om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 

miljoen euro ter beschikking te stellen. 

 

De VGC ontving 3,17 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds. In 2020 heeft de VGC daarvan 

695.789 euro gebruikt voor effectieve COVID-gerelateerde uitgaven: 130.000 euro voor 

sportclubs en -initiatieven; 13.000 euro voor jeugdorganisaties; 303.000 euro voor cultuur- en 

jeugdorganisaties en 100.000 en 150.000 euro voor respectievelijk Muntpunt en Bruzz. 

 

Collegelid Pascal Smet verklaarde tijdens de bespreking van de begrotingswijziging 2 en B 

voor het dienstjaar 2020 in de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en 

Stedelijk beleid van 1 december 2020 dat “het Vlaams geld dat nog niet werd uitgegeven, 

afgerond 2,2 miljoen euro, voorlopig werd geparkeerd in het Lambermontfonds”. 

 

Maar aangezien er slechts een kleine 700.000 euro effectief werd uitgegeven aan Covid-19-

gerelateerde uitgaven, betekent dat er bijna 2,5 miljoen euro aan middelen van het Vlaamse 

noodfonds werden opgepot in het Lambermontfonds in 2020, en geen 2,2 miljoen euro.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- Ik dacht dat er voor 2020 een klein miljoen euro middelen uit het Vlaamse noodfonds 

waren bestemd voor de cultuur-, jeugd- en sportsector dan de 695.789 euro aan effectieve 

uitgaven, gezien er 2,2 miljoen euro naar het Lambermontfonds ging. Hoeveel en welke 

uitgaven vonden uiteindelijk niet plaats in 2020?  

 

Uit het antwoord van het collegelid op mijn schriftelijke vraag nr. 14, die ik op 1 april 2021 

ontving, blijkt dat, wat betreft de financiering van het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid 

i.k.v. met de Vlaamse noodmiddelen, “tot op heden er een aantal uitgaven in het kader van de 

livestream van culturele voorstellingen in woonzorgcentra, gemeenschapscentra en lokale 

dienstencentra gebeurde”. Het collegelid verklaarde eveneens dat “er momenteel bijkomende 

initiatieven worden voorbereid maar tot op heden er nog géén bijkomende projecten, 

verenigingen en/of organisaties werden uitbetaald met de middelen die we kregen vanuit het 

Noodfonds”.  

 

Tot slot, gaf het collegelid mee dat “in het Lambertmontfonds na begrotingsopmaak 2021 een 

bedrag van 1.949.400 euro zit, afkomstig uit de middelen die de Vlaamse overheid aan de VGC 

toekende vanuit het Noodfonds voor het lokaal jeugd-, cultuur- en sportbeleid”. 

 

Dat betekent dus dat tot op heden in 2021, 526.650,75 euro van de Vlaamse coronamiddelen 

gespendeerd werd sinds de begrotingsopmaak 2021.  



 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- De enige Covid-19-gerelateerde uitgave in 2021 die gefinancierd werd met de middelen 

van het Vlaamse noodfonds is de livestream van culturele voorstellingen in WZC’s, GC’s en 

lokale dienstencentra. Ging die 526.650,75 euro integraal naar die uitgave? Dat lijkt me veel. 

 

- Vond er tot op heden geen enkele uitgave voor de sport- of jeugdsector in 2021 i.k.v. de 

gezondheidscrisis plaats? Dat lijkt me sterk. Kan het collegelid dit toelichten? 

 

- Dit College heeft nog tot eind dit jaar de tijd om de middelen van het Vlaamse noodfonds 

aan te wenden. Is de begrotingswijziging 1 en A ondertussen achter de rug? Hoeveel middelen 

van het Vlaamse noodfonds zijn nog geparkeerd in het Lambermontfonds? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

  

 


