ANTWOORD :

In het kader van de uitvoering Van het gemeentelijk Cultuurbeleidsplan 2014-2019, dat eind oktober
2013 werd goedgekeurd op de gemeenteraad, werd een zogenaamde 'ronde van de verenigingen' op
poten gezet. Bedoeling is dat alle verenigingen van Sint-Pieters-Woluwe worden bezocht om hen en
hun werking beter te leren kennen, maar ook te peilen naar hun verwachtingen en hun noden te
aanhoren. Deze bezoeken worden gedaan door de cultuurbeleidscoôrdinator, de schepen van
Nederlandstalige Aangelegenheden en de centrumverantwoordelijke van GC Kontakt.
Zo werden reeds een zevental verenigingen bezocht. Een aantal van deze verenigingen vroegen
inderdaad of het mogelijk zou zijn dat er vanuit de gemeente een subsidie zou kunnen worden
gegeven om de werking te ondersteunen.
Momenteel worden zoals u weet slechts 2 Nederlandstalige culturele verenigingen rechtstreeks
gesubsidieerd door de gemeente , en één vereniging wordt via een omweg - doorgestorte subsidie
via een andere (gemeentelijke) vereniging - ook gesubsidieerd.
Een vierde vereniging wordt reeds jaren royaal gesteund vanuit het gemeentelijk budget
Nederlandstalige Cultuur in het kader van haar activiteiten in Cultuur Overdag.
lk heb het dan ook nuttig en zelfs noodzakelijk geoordeeld om alle verenigingen te kunnen laten
genieten van gemeentelijke subsidiêring. Want in tegenstelling tot waar u blijkbaar van overtuigd
bent, namelijk dat een "ietsje meer middelen de daadkracht van onze verenigingen niet noodzakelijk

sterk zal beïnvloeden", ben ik er wel van overtuigd dat een extra centje de werking van onze
verenigingen wel degelijk ten goede zal komen. lk vind dergelijke bewering van weinig respect voor
onze verenigingen getuigen en betreur ten zeerste dergelijke ingesteldheid.
In een eerste fase, het begrotingsjaar 2015, is er voor het eerst een aparte subsidiepost voor de
(Nederlandstalige) culturele verenigingen in de Begroting 2015 (artikel 762/332) opgenomen, ten
bedrage van 2.500€. De verdeling van deze middelen zal later dit jaar voorwerp uitmaken van een
gemeenteraadsbeslissing.
Vanaf begrotingsjaar 2016 is het de bedoeling om dat bedrag te verdubbelen om zo tot een
structurele en duurzame subsidiëring te komen van onze verenigingen, op basis van een nog uit te
werken subsidiereglement.
De steun aan bepaalde verenigingen, en dan meer specifiek voor hun activiteiten in het kader van
Cultuur Overdag, moet hier los van gezien worden, maar zal ook op een meer doorzichtiger wijze dan
voorheen verlopen vanaf de volgende uitgave. Deze steun is bedoeld voor activiteiten buiten de
structurele werking.
Ook de reeds in 2013 aan de vzw Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg toegekende subsidie van
9.500€ voor de algemene werking en de bekostiging van de sociale vervoersdienst, staat hier los van.
Ook hier is het de bedoeling om tot een structurele subsidiering te komen vanaf 2016.
Zoals u in de Begroting 2015 ook kan zien, verhoudt deze aparte subsidiepost ten voordele van de
Nederlandstalige culturele verenigingen zich tot de middelen die de Franstalige culturele
verenigingen in onze gemeente ontvangen als volgt : voor deze laatsten is een aparte subsidiepost
opgenomen ten bedrage van 5.000€, die, zoals dat voorgaande jaren ook steeds het geval is geweest,
in de loop van 2015 bij gemeenteraadsbesluit zal worden verdeeld.
Het is mu niet bekend of de Franstalige en anderstalige verenigingen in onze gemeente ook meer
middelen zullen ontvangen ; ik heb daarover geen enkele indicatie in de Begroting 2015 terug
gevonden. Het staat u wat dat betreft uiteraard vrij om de bevoegde schepen(en) te interpelleren of
hen een schriftelijke vraag voor te leggen.

