Vraag Ron Van Kersshaver - Cultuurbesparingen Vlaamse Regering en impact hiervan op Lokeren november 2019
_____________________________________________________________________________________
De laatste weken was er heel wat te doen omtrent de knip die de
> Vlaamse cultuurminister in de middelen van de professionele
> cultuursector zal geven. Wat door de media echter niet belicht werd,
> is dat ook voor amateurkunstenorganisatie financieel onzekere tijden
> aanbreken. Vanaf 2020 verliezen namelijk de meeste
> amateurkunstenorganisatie hun volledige werkingsmiddelen. Tot eind
> 2017 konden deze organisaties deelnemen aan provinciale
> klasseringstoernooien, waarna via een puntensysteem werkingsmiddelen
> werden toebedeeld. In 2018 en 2019 nam de Vlaamse regering deze
> subsidie over middels het Transitiereglement. Vanaf volgend jaar
> blijven deze organisaties dus met lege handen achter. Voor de 10
> Lokerse verenigingen die deze subsidie genoten is dit dus een enorme
> aderlating, daar de kosten van de werkingen uiteraard blijven bestaan.
> Met dank aan voormalige cultuurminister Sven Gatz. Ook nog tijdens
> zijn bevoegdheid voor Cultuur heeft minister Sven Gatz de middelen en
> de bevoegdheid voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid volledig
> bij de gemeenten gelegd. Hiervoor heeft de stad ook extra middelen
> toegekend gekregen. Onze fractie is dan ook vragende partij om
> volgende zaken in overweging te nemen:
>
>
*
>
> De stad stelt zich bereid om de subsidies voor de 10 organisaties die
> in de klappen delen over te nemen. Rekening houdend dat de
> verenigingen samen nog geen 15.000 euro subsidie jaarlijks genoten.
>
*
>
> De stad doet een extra inspanning en werkt een subsidiereglement uit
> om de amateurkunstenorganisaties in Lokeren blijvend te ondersteunen.
>
>
*
>
> De stad bekijkt pistes om ingeval van een niet-verderzetting van de
> subsidies de organisaties op een andere manier te ondersteunen.
>
> De middelen zijn absoluut voor handen aangezien de stad reeds extra
> budget gekregen heeft van Vlaanderen. Daarom ook nog deze bijkomende
> vraag:
>
>
*
>
> Waaraan heeft de stad tot op heden deze extra middelen voor lokaal
> cultuurbeleid aangewend?
>
> Ik hoop ook dat deze problematiek besproken kan worden op de
> commissie cultuur en vrije tijd van aanstaande donderdag.

