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VOORSTEL VAN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN
INVESTERINGEN IN OF RENOVATIE VAN KLEINSCHALIGE SPORTINFRASTRUCTUUR
VAN LOKALE OVERHEDEN

Advies van de Vlaamse Sportraad

Vlaams minister Philippe Muyters vroeg de Vlaamse Sportraad op 29 maart 2013 om advies over dit
voorstel van subsidiereglement.
De Vlaamse Sportraad had op zijn plenaire vergadering van 11 april 2013 een gesprek over het
reglement met Michel Van Espen en Tony Penninckx van de Bloso-administratie.
De Vlaamse Sportraad bracht op zijn plenaire vergadering van 11 april 2013 het volgende advies
uit.

Het gaat hier over een subsidiereglement voor 2013. In 2011 vroeg Vlaams minister Philippe
Muyters al eens advies over een soortgelijk subsidiereglement voor 2011-2012. We citeren uit de
brief van de minister: In bijlage vindt u een ontwerp van reglement voor investeringen in Finse

looppistes of renovatie van sportvloeren […]. Dit reglement kadert in een proefproject voor 2011
dat nadien op langere termijn in een decretaal kader zal worden gegoten.
De Vlaamse Sportraad gaf het subsidiereglement 2011-2012 destijds een positief advies, maar niet
zonder daar enkele bedenkingen aan te koppelen: 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. […] De aanleg van een Finse piste ligt kort bij de sport voor allenopdracht van de gemeente. De plaatsing van sportvloeren is een stuk duurder, zodat het beter lijkt
om het hele budget daarvoor te reserveren.
De laatste suggestie kreeg gehoor, en de Vlaamse Sportraad is daar heel blij mee.
Het reglement 2013 handelt uitsluitend over de aanleg en vervanging van sportvloeren, in
bestaande sportaccommodaties.

Het reglement 2013 lokt zowel kritische vragen als positieve reacties uit.

Positieve geluiden
■

■

■

■

■

Er is een enorme behoefte aan kleinschalige sportinfrastructuur en aan renovatie en
kwaliteitsverbetering van bestaande sportaccommodaties. Dit reglement speelt daar goed
op in.
Dit is een nuttige en welgekomen stimulans voor lokale overheden die voluit voor kwaliteit
gaan. Zelfs de kleinste investering in infrastructuur komt de kwaliteit van de sportbeoefening
ten goede.
Dit reglement heeft weliswaar geen decretale basis, maar de Vlaamse overheid hoeft zich niet
te beperken tot decretale subsidies. Een dergelijk reglement is een middel om met acute
behoeften om te gaan en opportuniteiten te benutten.
Heel positief is dat nu ook sportvloeren in schoolsportinfrastructuur voor subsidie in
aanmerking komen. Scholen moeten een verbintenis aangaan met de lokale overheid, die de
enige gesprekspartner van de overheid blijft – en zo hoort het ook.
De administratieve vereenvoudiging kan model staan voor bestaande decreten en andere
reglementen.

Enkele kritische bedenkingen
■
■

■

■

■

Zo’n initiatief moet kaderen in een breed infrastructuurbeleid.
Dit reglement strookt niet met het planlastendecreet, het kerntakendebat en de interne
staatshervorming. De afspraak is dat de Vlaamse overheid investeert in bovenlokale
sportinfrastructuur, de lokale overheden in lokale sportinfrastructuur.
De Vlaamse overheid heeft de jongste jaren nauwelijks in bovenlokale sportinfrastructuur
geïnvesteerd, maar gaat nu (alweer) de lokale toer op. Absoluut niet haar corebusiness.
Dat er in tijden van budgettaire tekorten voor de volledige uitvoering van de voornaamste
Vlaamse sportdecreten (sportfederaties en lokaal sportbeleid), middelen worden vrijgemaakt
voor lokale behoeften, is merkwaardig.
Gemeenten die hun centen als een goede huisvader beheerden, worden benadeeld tegenover
meer opportunistisch ingestelde lokale beleidsbepalers.
In het reglement is er sprake van een overeenkomst van 10 jaar tussen gemeente en school.
Wat als de overeenkomst wordt verbroken? Het reglement moet bepalen dat de Blosoadministratie dat steekproefsgewijze controleert en de subsidie eventueel terugvordert.

Advies
De bovenstaande bedenkingen betreffen vooral het achterliggende sportbeleid van de Vlaamse
overheid, maar doen niets af van de kwaliteit van het reglement zelf. Integendeel, de
administratieve vereenvoudiging, de objectieve toepassing van het reglement en de deskundige
begeleiding door de Bloso-administratie, worden wel degelijk naar waarde geschat.
Uiteindelijk vindt iedereen het positief dat er meer geld naar de sport gaat.
Het reglement krijgt een positief advies, maar niet zonder de dringende aanbeveling aan de
Vlaamse overheid om haar subsidiebeleid in de sport zoveel mogelijk op decretale basis te voeren
en om haar prioriteiten eventueel bij te stellen.
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