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Betreft: Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over de beleidsnota Sport 2019-2024

Mijnheer de minister,

De SARC-Vlaamse Sportraad heeft op de plenaire vergadering van 21 november 2019 de beleidsnota
Sport 2019-2024 besproken. Gezien het dringende karakter, met het oog op de parlementaire
bespreking in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 27 november 2019, is het niet gelukt
om in deze fase overleg te plegen met het bevoegde kabinet. Wel is de Vlaamse Sportraad verheugd
dat het kennismakingsgesprek met u reeds is vastgelegd.
De sectorraad nodigt via deze brief graag het bevoegde kabinet uit om ten gepaste tijden van
gedachten te wisselen over uw concrete beleidsintenties, om daarna op een later tijdstip een meer
uitgebreid en inhoudelijk advies te formuleren. Wij stellen ons voor als een betrouwbare partner in
de beleidsvorming. Onze raadsleden bieden u en uw collega’s in alle onafhankelijkheid een kritisch
constructieve bijdrage die mee garant staat voor een stevig onderbouwd beleid.
In dit briefadvies worden de eerste indrukken vanuit de Vlaamse Sportraad over de beleidsnota Sport
gedeeld. Hoewel de nota en beleids- en begrotingstoelichting een aantal strategische keuzes laten
zien, blijven er ook nog veel zaken, zowel inhoudelijk als budgettair, onduidelijk voor de Vlaamse
Sportraad. Deze onduidelijkheid zorgt voor enkele vragen in de sectorraad, die hieronder benoemd
zullen worden.

Zo leest de sectorraad in de beleidsnota dat er op vele projecten zal worden ingezet en dat er een
verhoging komt voor het budget van topsport en sportinfrastructuur. De tekst geeft echter
onvoldoende duidelijkheid over welke concrete projecten en elementen meer of minder
ondersteund zullen worden.
De sectorraad beseft dat de besparingen in deze tijden noodzakelijk zijn. Toch wil de sectorraad
wijzen op het feit dat het budget voor sport al jaren beperkt is, zeker in combinatie met de groeiende
sportparticipatie en de vele bijkomende (maatschappelijke) uitdagingen en functies die de laatste
jaren gelinkt zijn aan het beleidsdomein Sport.
Daarnaast baart het de Vlaamse Sportraad zorgen dat de beleidsnota weinig spreekt over de
kernwerking van het sportbeleid, dat gevat wordt door het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en breedtesport in het algemeen. De
sectorraad ondersteunt een sterk topsportbeleid en extra investeringen in infrastructuur, maar
hoopt dat dit niet ten koste gaat van de steun aan het fundament van het sportbeleid. Om zijn
basiswerking te kunnen garanderen heeft de sportsector namelijk nood aan een stabiele structurele
financiering, die aan organisaties de nodige ademruimte biedt om hun kerntaken te blijven
realiseren. Daarnaast dient het beleid voldoende tijd en (financiële) ruimte te geven om
experimenten op te zetten en nieuwe werkvormen te verkennen via een gedegen projectwerking,
om zo te komen tot een dynamisch sportbeleid.
Een goed sportbeleid vertrekt vanuit de intrinsieke waarde van sport. Dit moet echter aangevuld
worden met een integraal sport- en bewegingsbeleid dat bruggen bouwt met andere
beleidsdomeinen. Met u als minister van zowel Sport als Onderwijs liggen hier deze beleidsperiode
bij uitstek kansen. De beleidsnota noemt reeds enkele transversale projecten, maar de Vlaamse
Sportraad kijkt ernaar uit om in dialoog met uw kabinet verdere kansen op dit gebied te bespreken.
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