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Betreft: Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over de overheveling van provinciale
sportbevoegdheden

Mijnheer de minister,

Op 23 november 2017 gaven raadgever Steven De Meyer van uw kabinet en Kris De Coorde van
Sport Vlaanderen toelichting bij de transitie van de provinciale sportbevoegdheden op de plenaire
vergadering van de SARC-Vlaamse Sportraad.
De Vlaamse Sportraad uit zijn waardering voor de aanpak van dit complexe dossier en hoopt dat
de overgang vlot zal verlopen. Het is positief dat Vlaanderen op bepaalde vlakken meerwaarde heeft
gecreëerd zoals bv. het streven naar een uniform en kwalitatief Vlaams G-sportbeleid.
De Vlaamse Sportraad wijst wel op het feit dat Sport Vlaanderen op een korte tijd een heel aantal
nieuwe reglementen heeft opgesteld zonder deze voor advies voor te leggen aan het formele
adviesorgaan de Vlaamse Sportraad (zoals bv. bij de voorbereiding voor het Globaal
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen). In dat geval konden er nog een aantal aanbevelingen of
wijzigingen voorgesteld worden die de reglementen nog beter zouden onderbouwen.
Voorbeeld: gemeenten en steden komen nu enkel in aanmerking voor bovenlokale
projectondersteuning als ze “vanuit een samenwerkingsverband tussen 2 of meer
gemeenten/steden” een aanvraag indienen. Nochtans kan een project georganiseerd door een
centrumstad ook een bovenlokale uitstraling hebben. Het is momenteel niet duidelijk hoe een
bovenlokaal project georganiseerd door een centrumstad in deze context zal beoordeeld worden.
De Vlaamse Sportraad ziet verder nog een aantal onduidelijkheden in de transitie. Vooral de
uitwerking rond de tweede werf ‘regiowerking’ volgens de gehanteerde uitgangspunten blijft zeer
vaag. Enerzijds wil Vlaanderen bottom-up werken en zich richten op de noden van de regio’s, maar
anderzijds wil men streven naar 1 uniform beleid. Voor regiowerking lijken deze twee principes

moeilijk met elkaar te rijmen. De Vlaamse Sportraad vindt het belangrijk om in de regio’s prioriteit te
geven aan het vraaggericht werken. Momenteel is het voor de lokale sportactoren ook niet duidelijk
welke ondersteuning Sport Vlaanderen zal bieden op lokaal vlak. Daarvoor is het nog afwachten op
een visie rond de provinciale sportpromotiediensten en de evaluatie-oefening rond de centra van
Sport Vlaanderen. Daarnaast zijn ook duidelijke afspraken nodig over de taakverdeling tussen Sport
Vlaanderen enerzijds en het ISB anderzijds.
Er is op dit moment ook weinig concrete informatie beschikbaar over de grootte van de verevening
en de specifieke toewijzing van deze nieuwe provinciale kredieten op de Vlaamse sportbegroting. De
Vlaamse Sportraad wil hierbij het verzoek verrichten om – na goedkeuring van de begroting voor
2018 – een transparant en gedetailleerd financieel overzicht te verkrijgen van het kabinet of de
administratie.
De Vlaamse Sportraad is voorlopig positief over de uitwerking van de recente transitie van de
sportbevoegdheden en volgt de uitwerking hiervan op tijdens het overgangsjaar 2018. De leden
appreciëren de geleverde inspanningen maar merken ook op dat het verhaal nog niet rond is.
In het advies van 16 oktober 20151 wees de Vlaamse Sportraad op een aantal belangrijke principes
bij deze transitie: het centraal zetten van de sporters, het behoud van regionale expertise en de
voeling met het regionale en het lokale niveau. De leden blijven deze principes benadrukken, ook
voor de nabije toekomst.
Na een tussentijdse evaluatie, bv. in de loop van het overgangsjaar 2018, is het belangrijk dat het
overleg met de relevante sportactoren (koepelverenigingen VSF en ISB, deskundigen uit de
provincies en de Vlaamse Sportraad) aan bod komt. Ook het overleg met de Nederlandstalige
gemeenschap in Brussel is voor verbetering vatbaar.
De Vlaamse Sportraad wijst tenslotte op het belang van transparante communicatie naar de
sportsector (sportdiensten én sportfederaties) over de transitie. De toelichting die aan de Vlaamse
Sportraad gegeven werd was verhelderend en zou heel wat actoren interesseren. Het is alvast
positief dat er provinciale infomomenten worden georganiseerd. Deze dienen de nodige
verduidelijking te brengen voor de lokale sportactoren. De leden raden ook aan om via de website en
de nieuwsbrief van Sport Vlaanderen duidelijk te communiceren.
De Vlaamse Sportraad dankt tot slot Steven De Meyer en Kris De Coorde voor hun aanwezigheid en
toelichting op de plenaire vergadering.

Met vriendelijke groet,

Gaëtan Poelman
Algemeen secretaris SARC
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Luk Verschueren
Algemeen voorzitter SARC

Zie advies van 16 oktober 2015 van de SARC-Vlaamse Sportraad over de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies – gevolgen voor de sportsector:
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20151016-afslanking-provincies-gevolgen-sportsector.pdf

