SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 14
van ELS ROBEYNS
datum: 13 oktober 2014

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Lokale besturen - Besparingen
Momenteel werken de Vlaamse gemeenten en OCMW’s aan hun budget 2015 en het
aangepaste meerjarenplan tot 2019. Zowel voor de gemeenten als voor de OCMW’s is
echter nog heel wat onduidelijkheid over wat de te verwachten gevolgen zijn van de
budgettaire keuzes die de Vlaamse Regering maakt.
De groei van het Gemeentefonds met 3,5 %, dat is duidelijk. Over de geplande
integratie van de zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds (cultuur, jeugd, sport,
kinderarmoede, integratie, noord-zuidbeleid en flankerend onderwijsbeleid, samen ruim
140 miljoen euro) rijzen echter heel veel vragen. Ook de intentie van Vlaanderen om 5
% te besparen op de premies voor de gesubsidieerde contractuelen en de korting op de
werkgeversbijdrage roept heel wat vragen op.
De lokale besturen hebben de middelen in hun budget (2014-2019) ingeschreven.
Indien Vlaanderen terugkomt op eerder aangegane engagementen zal dit onvermijdelijk
leiden tot bijkomende lokale saneringen.
1. Wanneer gaat de integratie van de sectorale subsidies met betrekking tot de
bevoegdheden van de minister in het Gemeentefonds in?
2. Zal de minister hier besparen en zo ja, hoeveel?
3. Wat betekent deze besparing voor elk individueel bestuur?
4. Hoe zal de besparing op de premies voor de gesubsidieerde contractuelen en de
korting op de werkgeversbijdrage verlopen?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Geert Bourgeois (48), Hilde Crevits (46),
Philippe Muyters (39), Sven Gatz (14).

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 13 oktober 2014
van ELS ROBEYNS

1. Streefdatum voor de integratie van de subsidies voor lokaal cultuur- en
jeugdbeleid in het Gemeentefonds is 1 januari 2016. Mijn collega bevoegd
voor binnenlands bestuur staat in voor een gecoördineerde aanpak.
2. De begrotingsopmaak voor 2016 moet nog worden opgestart. In het
regeerakkoord is bepaald dat de verdeling van het totale bedrag aan
sectorale subsidies die worden toegevoegd aan het Gemeentefonds
gebeuren overeenkomstig het aandeel dat de gemeenten in 2014 krijgen
uit
al
deze
subsidieregelingen
samen.
Voor 2015 heb ik beslist om ook op de subsidies voor lokaal cultuurbeleid
een besparing van 4.498.000 euro te realiseren t.o.v. de subsidies voor
2014. Op het lokaal jeugdbeleid wordt in 2015 2.147.000,00
euro
bespaard ten opzichte van de subsidie voor 2014.
3. De subsidie-enveloppe 2015 voor het lokaal cultuurbeleid van een
gemeente zal 5% minder bedragen dan in 2014. Voor lokaal jeugdbeleid
betekent dit een besparing met 10%.
4. Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van Philippe
Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

