VLAAMS PARLEMENT
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 1
van 23 september 2013

van JURGEN VANLERBERGHE

Home Mathilde Schroyens Koksijde - Sluiting
Recent raakte bekend dat Home Mathilde Schroyens, een jeugdverblijfcentrum van de stad Antwerpen
in Koksijde, de deuren sluit en naar alle waarschijnlijkheid zal worden verkocht.
1. Kan de minister een overzicht geven van de subsidiebedragen die de laatste tien jaar door de
Vlaamse overheid aan Home Mathilde Schroyens werden verleend? Graag een opdeling per jaar,
aard van de subsidie (investeringssubsidie, personeelssubsidie, werkingssubsidie) en het kader
waarbinnen de uitgekeerde subsidie plaatsvond.
2. Indien de Vlaamse overheid steun heeft verleend voor infrastructuurwerken (moderniserings-,
toegankelijkheids- of duurzaamheidswerken) in de gebouwen van Home Mathilde Schroyens,
welke gevolgen heeft de eventuele verkoop van de gebouwen indien de koper de bestemming niet
wijzigt? Welke gevolgen heeft dit indien de bestemming wel wijzigt?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 1) en Smet (nr. 1).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 23 september 2013
van JURGEN VANLERBERGHE

1. Alleen in 2013 is aan Home Mathilde Schroyens in Koksijde in het kader van Toerisme voor Allen door Toerisme Vlaanderen een subsidie van 32.116 euro toegekend voor moderniseringswerken met aandacht voor duurzaamheid : dubbele beglazing, hoge rendementsketel en boilers teneinde de energierekening bij te verminderen.
De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal–Cultureel Werk voorziet voor het eerst in een personeelssubsidie ten belope van 25 000 voor de beleidsperiode 2014 – 2017. Tevens heeft Home
Mathilde Schroyens ook recht op een werkingssubsidie voor diezelfde periode. Deze werkingssubsidie wordt berekend op basis van het aantal gerealiseerde overnachtingen van jeugdverenigingen zodat het onmogelijk is nu reeds een juist bedrag te bepalen. De voorgaande jaren ontving
Home Mathilde Schroyens geen subsidies vanwege de afdeling Jeugd. Indien Antwerpen de werking van Home Mathilde Schroyens vanaf 2014 stopzet en er derhalve geen uitbating van het centrum zal gebeuren, worden deze subsidies niet uitgekeerd.
2. Indien het onroerend goed verkocht wordt, zal de toegekende subsidie niet uitbetaald worden.
Mocht de subsidie toch uitbetaald zijn dan neemt de begunstigde de verplichting op zich om de
werking gedurende 5 jaar in stand moet houden. Gebeurt dit niet, dan vordert Toerisme Vlaanderen terug a rato van het aantal jaren dat er niet geëxploiteerd is.

