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Procedure
Erg positief is de relatief eenvoudige procedure. Hopelijk blijft dat zo, ook in de
controlefase van de dossiers. Positief is natuurlijk ook dat er meer geld naar de sport
gaat.
Advies
De Vlaamse Sportraad geeft het subsidiereglement een positief advies, maar niet zonder
enkele opmerkingen.
Het project verstoort de relatie tussen het Vlaamse en het lokale niveau. Het strookt niet
met het kerntakendebat en de principes van de interne staatshervorming. Het project
maakt deel uit van een groter sport voor allen-project, waarvan de Vlaamse Sportraad
betreurt dat het vertraagd is. De procedure is eenvoudig en dat moet vooral zo blijven.
De aanleg van een Finse piste ligt kort bij de sport voor allen-opdracht van de gemeente.
De plaatsing van sportvloeren is een stuk duurder, zodat het beter lijkt om het hele
budget daarvoor te reserveren.
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