Vraag Ilse Bats - Cultuurbesparingen Vlaamse Regering en impact hiervan op Sint-Niklaas december 2019
_____________________________________________________________________________________
In de commissie cultuur en de gemeenteraad van november vroeg Sp.a om als stad een boodschap over te
maken aan de Vlaamse regering die hen wees op de gevolgen die de grote besparingsronde in de
cultuursector zou teweeg brengen in Sint-Niklaas. Daar werd niet op ingegaan, vooral omdat er nog verdere
gesprekken op Vlaams niveau moesten plaatsvinden.
Tijdens de Vlaamse Commissie cultuur van donderdag 28 november werd duidelijk dat de Vlaamse regering
eventuele aanpassingen niet overweegt, en dat dus de schreeuw naar gezond verstand en behoud van
middelen niet wordt gehoord. Minister-President Jambon benadrukte dat de geplande algemene besparing
op cultuur niet teruggedraaid wordt.
Enkele vertegenwoordigers van de cultuursector hadden op donderdag 5 december een overleg met de
Vlaamse regering. De cultuursector moest daar vooral vaststellen “dat er vandaag nog geen plan op lange
termijn bestaat, laat staan ambitie" en dat er opnieuw geen sprake is van een nieuw voorstel of een
oplossing. Integendeel, het verdeel-en-heers-principe wordt verder gepromoot.
Dat is zuur voor een sector die zo’n troef is en Vlaanderen uitdraagt in de hele wereld, maar waarvoor amper
1 procent van de gehele begroting wordt voorzien.
De raadszittingen voor 2019 zitten erop. Ik mocht donderdagnacht afsluiten met mijn bezorgdheid om het
culturele leven in Sint-Niklaas. Je moet blind zijn om niet te zien dat de besparingen zullen leiden tot een
schraler aanbod, dat onze professionele 'spelers' beter zullen moeten tellen, dat onze individuele
kunstenaars nog moeilijk aan een projectsubsidie zullen geraken, dat de artistieke dromen van onze
jongeren plots een bange nachtmerrie worden.... maar daar had het stadsbestuur geen oren naar. Ik kon niet
geloven dat zelfs mijn groene collega's zich niet mochten veroorloven mijn uitgestoken hand te gebruiken om
luid mee te roepen... politiek was even helemaal niet fijn en zeer confronterend... Telt de inhoud nog?
En dus willen we, gezien de blijvende blindheid, koppigheid, vastberadenheid van de Vlaamse Regering toch
een voorstelling van beslissing (of motie?) formuleren:
"De gemeenteraad van Sint-Niklaas stuurt een boodschap naar de Vlaamse Regering waarin ze haar
bezorgdheden uit over de aangekondigde besparingen in de cultuursector en het effect daarvan op
het brede culturele leven in de stad."

