Pittem, 10 september 2020
NieuwPittemEgem – Persmededeling
Onderwerp: Ondersteuning van onze lokale verenigingen naar aanleiding van de corona-crisis

Toen we tijdens de gemeenteraad van maandag 7 september 2020, informeerden naar hoe onze
gemeente de 59.222 euro extra steun van Vlaanderen bedoeld voor onze lokale verenigingen zou
aanwenden, was onze verbazing groot.
Het schepencollege gaat immers uit van een 70/30 verdeling waarbij ze 70% zouden besteden aan
cultuur waarbij de grootste hap naar onze bibliotheek zou gaan en de overige 30% tenslotte zou
gelijk verdeeld worden, m.a.w. 15% naar de jeugdverenigingen en 15% naar de sportverenigingen.
Volgens onze burgemeester ligt deze verdeelsleutel vast maar wij als NieuwPittemEgem trekken dit
in twijfel. Het laatste verslag van het schepencollege maakt ons daaromtrent ook niet veel wijzer
want daar kunnen we enkel lezen dat het college de “mogelijke” besteding van het noodfonds zal
bespreken en dat er eerst een overzicht zal gemaakt worden van de reeds gemaakte kosten voor
deze crisis.
We informeerden dan ook bij de gemeente maar dit maakt ons jammer genoeg niet veel wijzer. Daar
wordt verwezen naar een decreet van 2018 dat de inkanteling van sectorale toelagen in het
gemeentefonds regelt. Allemaal vaag en online heel moeilijk of bijna niets van terug te vinden.
We besloten dan ook te informeren bij het Kabinet van Vlaamse Viceminister-president Bart Somers
en daar klinkt het een stuk eenvoudiger. Daar zeggen ze dat de middelen niet geoormerkt zijn en
dat ieder bestuur het verdeelt tussen cultuur, sport en jeugd zoals ze willen.
Als we daarnaast ook informeren bij het Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting
Matthias Diependaele krijgen we een gelijklopende uitleg. De middelen vanuit het Vlaamse
noodfonds zijn niet geoormerkt wat dus wil zeggen dat de besteding ervan niet moet worden
verantwoord en de besturen er ook niet specifiek over moeten rapporteren. De Vlaamse regering
zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over
de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de
lokale besturen.
Dit betekent dus dat gemeenten, gelet op de specifieke noden op het terrein, hier allemaal anders
mee zullen omgaan.
Dat onze burgemeester zich dus “wegsteekt” ander het feit als zou dit een vastgelegde
verdeelsleutel (70/30) zijn van “bovenhand” lijkt ons dus hoogst onwaarschijnlijk.
Daarnaast willen we er als oppositie-partij ook op wijzen dat buiten gratis annulatie van
gemeentelijke zalen en een tariefmindering van 50% voor het gebruik ervan, tot en met het einde
van de coronacrisis, wel een erg mager pakket aan maatregelen is om onze lokale verenigingen te
steunen!
Schepen Paul Lambrecht kondigde in de gemeenteraad nu pas een bevraging aan van de
verenigingen om de noden in kaart te brengen. Meer dan 6 maanden na het uitbreken van de
corona-crisis vinden wij dat we reeds veel verder moesten staan.

Diverse onderzoeken in Vlaanderen maken reeds duidelijk dat heel wat sport- en jeugdverenigingen
hun inkomsten zien dalen als sneeuw voor de zon. Inkomsten uit allerlei activiteiten zoals
kwisavonden, fuiven, breughelavonden en dergelijke vallen weg door het samenscholingsverbod,
inkomsten uit een kantine na wedstrijden of tornooien vallen eveneens weg of zijn ferm gedaald.
Ook de culturele sector is zwaar getrofen door de Covid19-crisis.
Tot overmaat van ramp zijn niet alleen veel sponsorinkomsten nu al tijdelijk weggevallen maar
mogen we ook vrezen dat veel bedrijven hun sponsoringsbeleid zullen herzien omdat ook zij hun
eigen vel willen redden en hun financiële prioriteiten elders moeten leggen.
Daarom vinden we als NieuwPittemEgem dat er dringend werk moet gemaakt worden van een
pakket aan heel doortastende maatregelen die voor onze verenigingen de komende jaren een
daadwerkelijk positief verschil kunnen uitmaken.
Verenigingen vormen immers een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van onze
gemeente. Ze zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, ze nemen
vrijwilligerswerk op zich, ze ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot
gemeenschaps-vorming en burgerschap. Kortom, een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor
ieder van ons!
Daarom stelt NieuwPittemEgem volgende maatregelen voor:
-

Een bonus van 100% op de werkingssubsidies (zoals uitbetaald in 2019) voor zowel jeugd,
sport als cultuur.

-

Erkende verenigingen gratis gebruik laten maken van feestmateriaal, zalen, lokalen,
terreinen en het sportcentrum tot het einde van de corona-crisis.

-

Na het “einde van de coronacrisis” een korting op de huur van zalen,gebouwen en terreinen
voor onze verenigingen en dit tot het einde van deze legislatuur (2024)

-

Een coronafonds voor specifieke noden. Sommige verenigingen zullen zwaarder
geïmpacteerd zijn dan andere en hier moeten we als gemeente kunnen op inspelen door
middel van extra steun.

Dat deze maatregelen voor onze gemeente een extra kost zullen zijn en bovendien zullen resulteren
in minder inkomsten mag voor iedereen duidelijk zijn.
Maar, we zijn nog steeds een financieel heel gezonde gemeente en zoals onze burgemeester het al
een paar keer mooi verwoordde in de gemeenteraad: “onze financiële welvaart is een appel voor de
dorst”.
Wel, beste gemeentebestuur, onze verenigingen hebben dorst en rekenen op ons zodat ze kunnen
overleven en hun werking voortzetten.
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