D SP 167-03

Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenbergstraat 9
1000
Brussel
Tel 02 553 41 91
raadcjsm@vlaanderen.be

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT BETREFFENDE EEN INHAALBEWEGING
IN SPORTINFRASTRUCTUUR VIA ALTERNATIEVE FINANCIERING

Advies van de Sectorraad Sport

Vlaams minister Bert Anciaux vroeg op 15 april 2008 de Sectorraad Sport om advies over dit
ontwerp van besluit.
De Sectorraad Sport had op zijn plenaire vergadering van 22 april 2008 een gesprek over het
ontwerp met Paul De Knop en Helena Wittock van het kabinet-Anciaux, en met Karolien de
Sadeleer van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De Sectorraad Sport bracht op zijn plenaire vergadering van 22 april 2008 het volgende
advies uit.

Vlaams minister Bert Anciaux laat er geen gras over groeien. Het decreet betreffende een
inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering is nog maar net,
overigens unaniem, in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, dus nog niet door de
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd, en het uitvoeringsbesluit ligt
al voor. Meer zelfs, de eerste oproep aan gemeenten werd al gelanceerd vóór de
goedkeuring van het decreet en het uitvoeringsbesluit. Dat zou wel eens voor juridische
discussies kunnen zorgen, in weerwil van artikel 25 van het uitvoeringsbesluit, dat de
situatie moet regulariseren. Er mag zeker geen onderscheid worden gemaakt tussen oude en
nieuwe dossiers. Beide moeten volgens dezelfde normen worden beoordeeld.
De Sectorraad Sport vindt dit uitvoeringsbesluit van dezelfde degelijkheid getuigen als het
decreet. Fundamentele bedenkingen zijn er niet, al doet de risicoverdeling tussen overheid
en particulier initiatief wel vragen rijzen.

Selectieadviescommissie

De selectieadviescommissie telt 8 leden, waarvan de helft uit de sportwereld komt: de
sportminister, een vertegenwoordiger van de Vlaamse Sportfederatie, van het Bloso, en van
het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De andere 4 leden vertegenwoordigen
Financiën, PPS, PMV, de Vlaamse Bouwmeester. Dat is een totaal andere invalshoek.
Hoewel het om erg technische dossiers gaat, pleiten sommige leden ervoor dat de sportsector
in zijn diversiteit beter in de commissie wordt vertegenwoordigd. Infrastructurele
tekortkomingen zijn vaak het gevolg van onvoldoende overleg met de organisatoren van de
betrokken sporttakken. Op te merken valt dat het ISB, op eigen verzoek, geen deel uitmaakt
van de selectieadviescommissie. Begrijpelijk, maar niettemin jammer, want het ISB beschikt
over heel veel expertise op het vlak van sportinfrastructuur.
Criteria

Het is wenselijk om in de criteria in artikel 14, een hiërarchie in te bouwen. De reële lokale
behoefte is naar verluidt het belangrijkste criterium. Dat lijkt evident, maar het blijkt niet uit
de tekst.
Indexering

Erg positief is dat Bert Anciaux erin geslaagd is om de maximumsubsidiebedragen in artikel
22 te laten indexeren. Die informatie dateert van enkele dagen vóór de vergadering.
Besluit

Het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve
financiering, is één van de meest innoverende sportinitiatieven van de jongste jaren.
Het is de eerste keer in 30 jaar dat een nieuwe hefboom wordt gecreëerd voor de bouw van
sportinfrastructuur in gemeenten.
De Sectorraad Sport vindt dit uitvoeringsbesluit, net als het decreet, een uitstekend
werkstuk, en geeft het graag een gunstig advies.
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