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G-sport - Evolutie budgetten
Tijdens de vorige legislatuur werd, onder impuls van de minister, G-sport Vlaanderen
opgericht. In combinatie met de conceptnota G-sport in Vlaanderen en de strategische
structuur G-sport werd sterk ingezet op sport- en beweegparticipatie van mensen met
een beperking.
Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 stelde uitdrukkelijk dat het steunpunt G-sport
Vlaanderen structureel verankerd zou worden en beleidsmatig werd het G-sportbeleid
verder onderbouwd en ondersteund.
In 2016 stond G-sport aan de vooravond van een aantal belangrijke wijzigingen, want
zowel de provinciale afslanking als het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector
zouden een impact hebben op de G-sport.
Binnen het nieuwe decreet op de georganiseerde sport zullen twee organisaties worden
erkend voor G-sport: enerzijds een erkende G-sportfederatie, anderzijds een erkend Gsport servicecenter. Wat betreft de provinciale afslanking zal het in de toekomst zo zijn
dat de provincie zich niet langer zal mogen inlaten met het G-sportbeleid. Daarom
werden de middelen, de personeelsleden en de infrastructuur in verband met de
provinciale bevoegdheid G-sport in kaart gebracht.
Hoewel de Vlaamse Regering de laatste jaren ontegensprekelijk substantiële stappen
voorwaarts gezet heeft inzake het ondersteunen van G-sport, ontbreekt momenteel een
zicht op welke middelen er geïnvesteerd worden in G-sport.
1. Welk totaalbedrag werd er jaarlijks geïnvesteerd in G-sport (werking, promotie,….) in
2013, 2014, 2015 en 2016?
2. Hoeveel bedroeg het aandeel G-sport (werking, promotie,….) in de jaren 2013, 2014,
2015 en 2016 ten opzichte van de totale begroting sport in die jaren?
3. Kan de minister, voor 2013, 2014, 2015 en 2016 een overzicht geven van de
specifieke ondersteuningsbedragen per G-sporttak? Heeft de minister tevens een
zicht op de investeringen in G-sport door andere sportfederaties met een Gsportwerking?

4. Hoeveel middelen en personeelsleden zullen vanuit de provincies worden
overgeheveld naar de Vlaamse overheid, specifiek in functie van de bevoegdheid Gsport?
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Investering G-sport
% tov totale begroting
sport

2013
2.049.481

2014
2.512.940

2015
2.392.493

1%

2%

2%

2016
Cijfers nog niet volledig
gekend

Een gedetailleerd overzicht kan u vinden in bijlage.
Ik wil er wel op wijzen dat deze cijfers slechts een indicatie zijn. De cijfers in bijlage
zijn expliciet toewijsbaar aan G-sport. Daarnaast zit G-sport ook vervat binnen de
reguliere werkingsbudgetten van Sport Vlaanderen en van de verschillende
sportfederaties.
Bovenstaande bedragen zijn ook enkel de Vlaamse budgetten. Heel veel lokale
besturen investeren ook substantieel in G-sport via bijvoorbeeld subsidies aan clubs
en evenementen, investeringen in toegankelijke infrastructuur, aankoop van
specifiek materiaal, … Hierdoor ligt het totale bedrag voor G-sport in werkelijkheid
veel hoger. Vermits deze inspanningen onder de autonomie van de lokale besturen
valt hebben we echter geen zicht op deze bedragen.
3.

Ik beschik niet over de cijfers per G-sporttak en evenmin kan ik u de bedragen van
de investeringen van de andere sportfederaties in G-sportwerking bezorgen,
aangezien de meeste sportfederaties dit niet als dusdanig opsplitsen, maar in hun
globale kosten van sportpromotie, communicatie, wedstrijdorganisatiekosten en
dergelijke opnemen. Het is echter wel zo dat steeds meer sportfederaties een
inclusieve werking kennen. Ook specifieke G-sportclubs sluiten vaker aan bij
unisportfederaties.

4.

Onder voorbehoud van correcties met betrekking tot de pensioenen, komt het totaal
te verevenen bedrag voor het beleidsveld sport van de provincies op 7.269.367 euro.
Het
specifieke
bedrag
voor
de
bevoegdheid
G-sport
wordt
in
de
werkgroepvergaderingen G-sport, met afgevaardigden vanuit de provincies, nog
uitgeklaard. Binnen deze werkgroep wordt ook werk gemaakt van nieuwe uniforme
subsidiereglementen voor de ondersteuning van G-sportclubs, G-sportprojecten en
G-sportevenementen in gans Vlaanderen. Het bedrag dat vanaf 1 januari 2018
uiteindelijk zal ingezet worden door Sport Vlaanderen voor G-sport zal trouwens niet
de optelsom zijn van de bedragen die door de 5 provincies werden besteed aan Gsport. In het totale werkingsbudget wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met
de Vlaamse subsidies voor lokaal sportbeleid, die de provincies ontvingen voor de
ondersteuning van G-sport. Deze bedragen zitten niet vervat in de verevening.
Op basis van de inventarissen met betrekking tot het sportpersoneel die door de
provincies werden bezorgd aan de Vlaamse overheid, rekenen we in totaal voor alle
provincies op 61,8 voltijdse equivalenten voor alle provinciale sportbevoegdheden en
voor het sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat. Hoeveel personeelsleden effectief
zullen worden ingezet voor G-sport wordt binnenkort pas besproken in de werkgroep
G-sport. Het is uiteraard de bedoeling om de aanwezige expertise binnen de

provincies op het vlak van G-sport optimaal te benutten. De verschillende
medewerkers voor G-sport worden vanaf januari 2017 trouwens allemaal actief
betrokken in de werkgroep om optimale overgangsmaatregelen te treffen richting 1
januari 2018.
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