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Projectsubsidies aanbod kansengroepen voor
gemeenschapscentra afgeschaft
Minister Sven Gatz besliste om de projectsubsidies voor gemeenschapscentra
af te schaffen. Het gaat om subsidies voor projecten die specifiek gericht zijn
op een aanbod voor kansengroepen. De middelen groeiden uit een tijdelijke
subsidiemogelijkheid voor de gemeenschapscentra via het decreet lokaal
cultuurbeleid en waren verankerd in het participatiedecreet.
Gemeenschapscentra staan voor een voldongen feit
Het vrijgekomen budget zou toegevoegd worden aan een andere subsidielijn voor een aanbod voor
kansengroepen en dus niet meer exclusief gereserveerd worden voor de gemeenschapscentra. Via
dit subsidiekanaal kunnen de centra alsnog een poging doen om hun projecten in stand te houden.
Moeilijkheid hier is dat, wanneer het gemeenschapscentrum zelf geen vzw is, er moet samengewerkt
worden met een vzw. Eén van de subsidievoorwaarden is namelijk dat enkel een vzw een dossier kan
indienen. VVC kaartte het probleem van deze vereiste al eerder aan. Bijkomend obstakel is dat de
deadline voor meerjarige projecten en voor een project in 2017 1 augustus 2016 is. Tijd om een
nieuwe samenwerking aan te gaan en een gedegen dossier te schrijven is er dus niet.
VVC vindt de manier waarop dit is verlopen absoluut onbehoorlijk. Sinds midden mei werd
geïnformeerd naar de toekomst van deze subsidielijn na geruchten over een stopzetting. Op 28 juli
ontving VVC het bericht over de beslissing van de minister. De laattijdige beslissing en de officiële
communicatie vanuit het departement cultuur, jeugd, sport en media die op zich laat wachten geeft
de centra niet de kans om in te spelen op deze maatregel en plaats hen voor een voldongen feit.
Gezien de dringendheid van het dossier kon VVC niet langer wachten om deze informatie te delen
met haar leden en hierop te reageren.
Lokaal bestuur bepalend voor participatie van kansengroepen
De beslissing kadert binnen de idee van meer lokale autonomie waarbij Vlaanderen lokale besturen
als een coach benadert. Ook de eerdere beslissing om de middelen voor de cultuurcentra nietgeoormerkt in te kantelen in het gemeentefonds past hierbinnen. VVC kijkt bezorgd naar deze
evoluties. Lokale besturen beslissen zelf hoeveel en op welke manier ze investeren in cultuur in hun
lokale context. Concreet is hier de vraag of ze blijvend – zonder de impuls van Vlaanderen – inzetten
op participatie van kansengroepen aan een cultureel aanbod. En dat wanneer de druk op het budget
door besparingen en de groeiende complexiteit van de vele uitdagingen op lokaal niveau steeds
groter worden.
VVC hoopt ten zeerste dat de gedane inspanningen van de voorbije acht jaar, de periode waarin
gemeenschapscentra via het participatiedecreet een dossier konden indienen (de inspanningen van
hiervoor laten we nog buiten beschouwing), blijvend gehonoreerd worden. Niet alleen omwille van
de waardevolle inzet op lokaal niveau, maar vooral om de toegang tot cultuur en zinvolle
vrijetijdsbesteding blijvend toegankelijk te maken voor iedereen. In dit kader verwijst VVC naar haar
eerder geuite bezorgdheid over de druk op de cultuurspreidende opdracht van de centra, dit naar
aanleiding van de beslissing over de meerjarige subsidies binnen het kunstendecreet. De daar
gemaakte keuzes reorganiseren het kunstenlandschap. Wat onvermijdelijk een invloed heeft op één
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van de belangrijkste opdrachten van de centra: een professioneel, kwalitatief en divers
cultuuraanbod vlot toegankelijk maken voor een breed publiek.
In de context van het aanbod voor kansengroepen voor de gemeenschapscentra betekent dit een
kwalitatief cultuuraanbod toegankelijk maken voor senioren, kinderen, mensen in armoede, mensen
met een beperking en mensen met een andere etnische culturele achtergrond. Maar ook hier
worden de instrumenten om dit te kunnen doen afgebouwd en stelt zich de vraag naar mogelijke
alternatieven. In eerste instantie zal aangeklopt worden bij het lokaal bestuur. Daarnaast kan gezocht
worden naar nieuwe en alternatieve vormen van financiering, maar het is moeilijk om daar ten volle
op in te zetten omwille van een vaak beperkte personeelsbezetting binnen de gemeenschapscentra.
Meest waarschijnlijk gevolg is dat de beoogde kansengroepen aan het kortste eind zullen trekken
doordat inkomgelden verhogen, educatieve omkadering wordt geschrapt of projecten worden
afgeslankt of geannuleerd.
Na de besparingen in 2014 waarbij het budget voor projecten in 2015 en 2016 gehalveerd werd (van
een projectpot van 500.000 euro naar één van 250.000 euro) blijven de centra nu met volledige lege
handen achter. Voor de periode van 2015 en 2016 deden 35 gemeenschapscentra een aanvraag
waarvan er 31 werden gehonoreerd. Ze moeten (opnieuw) zoeken naar oplossingen waarbij VVC ten
stelligste hoopt dat de diversiteit in het aanbod en aan doelgroepen behouden blijft in die
oplossingen.
VVC houdt de vinger aan de pols en monitort welke initiatieven dit wel of niet overleven.
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