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Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding
De algemene uitgavenbegroting geeft de uitgaven weer die dienen om de Vlaamse
overheidsinstellingen te financieren. Daarnaast wordt het Vlaamse overheidsbudget
besteed aan nieuwe beleidsimpulsen en reguliere investeringsprogramma’s. Een ander
deel van de overheidsmiddelen wordt gereserveerd voor steunprogramma’s,
projectoproepen, subsidies en fondsen aan lokale overheden, ondernemers, verenigingen
en particulieren. Een geografische spreiding kan echter niet uit de algemene
uitgavenbegroting worden afgeleid.
1. Hoeveel middelen per provincie worden voor 2012 en 2013 door de Vlaamse overheid
besteed in de vorm van dotaties, subsidies, toelagen enzovoort aan:
a) musea;
b) cultuurcentra;
c) toneelgezelschappen;
d) muziekgezelschappen;
e) andere organisaties of instellingen (vzw’s, …)?
2. Hoeveel bedragen per provincie de investeringskredieten voor culturele infrastructuur
in het kader van de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan over de periode
2013-2025?
3. Hoeveel bedragen per provincie de investeringskredieten voor jeugdinfrastructuur
(jeugdverblijven, jeugdlokalen, …) in het kader van de uitvoering van het
meerjareninvesteringsplan over de periode 2013-2025?
4. Op hoeveel middelen van de Vlaamse overheid kunnen de regionale televisieomroepen
rekenen? Graag een overzicht per omroep voor 2012 en 2013.
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1. In bijlage 1 vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger een overzicht van de
bestedingen per provincie voor de deelvragen a tot en met d, met name musea,
cultuurcentra, toneelgezelschappen en muziekgezelschappen. Voor deelvraag e
(andere organisaties en instellingen) wil ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger
verwijzen naar de jaarverslagen van het agentschap Kunsten en Erfgoed en het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze jaarverslagen zijn te vinden op de
websites
van
de
respectievelijke
organisaties
(http://2013.kunstenenerfgoedjaarverslag.be/
en
http://www.cjsm.be/over-hetbeleidsdomein/organisatie/departement-cultuur-jeugd-sport-en-media/jaarverslagen).
Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen heeft geen
jaarverslag beschikbaar voor 2012 en 2013. Overzichten van de uitgekeerde middelen
per sector zijn voor sociaal-cultureel werk en jeugd terug te vinden op de website van
het agentschap (http://www.sociaalcultureel.be/).
2-3.

Bijlage 2 “overzicht vastleggingen eigen infrastructuur en investeringssubsidies
per provincie 2013 en 2014” biedt een overzicht van de investeringskredieten
voor culturele infrastructuur en jeugdinfrastructuur voor de werkingsjaren 2013
en 2014. De kredieten aan jeugdinfrastructuur zijn gemarkeerd. De
investeringskredieten voor 2015 en de daaropvolgende jaren zijn nog niet
bepaald. Een overzicht voor de periode 2013 – 2025 kan dus niet worden
gegeven.

4. Op 30 november 2012 sloot de Vlaamse Regering met elk van de Vlaamse regionale
televisieomroepen (d.i. ATV, AVS, RTV, ROB, Ring tv, tvbrussel, Focus TV, WTV, TV
Oost en TV Limburg) een samenwerkingsovereenkomst af met een looptijd van 5 jaar
(2012-2016). Met deze samenwerkingsovereenkomsten - die met ingang van 1
januari 2012 van start gingen - wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de
Vlaamse regionale televisieomroepen om over een meer structurele subsidie te
kunnen beschikken.
De samenwerkingsovereenkomsten bevatten een generiek luik dat gelijk is voor alle
Vlaamse regionale televisieomroepen, en een specifiek luik dat eigen is aan elke
omroep en gebaseerd is op een SWOT-analyse per omroep. De subsidie wordt
toegekend op grond van een jaarlijks subsidiebesluit.
Binnen de perken van de door het Vlaams Parlement ter beschikking gestelde
jaarlijkse kredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap, wordt er via het programma HB0 HH034 3300 ‘ondersteuning regionale
televisie-initiatieven’ gedurende de begrotingsjaren 2012 tot en met 2016 een
subsidie ter beschikking gesteld aan de Vlaamse regionale televisieomroepen. Voor het
begrotingsjaar 2012, 2013 en 2014 bedroeg deze subsidie telkenmale 2.076.000 euro
op jaarbasis, die als volgt verdeeld werd over de 10 Vlaamse regionale
televisieomroepen:


een jaarlijkse financiering van 100.000 euro, resp. 125.000 euro voor RTV (omdat
deze zender zijn nieuwsuitzendingen ontdubbelt over 2 regio’s: RTV Kempen en
RTV Mechelen), voor de uitvoering van artikel 3 (= generiek luik) van de
samenwerkingsovereenkomst, als ondersteuning voor de ondertiteling van het
journaal en om de uitvoering van de decretale opdrachten - zoals vastgelegd in



artikel 165 van het mediadecreet - op een meer kwaliteitsvolle manier te kunnen
uitvoeren;
een jaarlijkse financiering van 105.100 euro voor de uitvoering van de concrete
verbintenissen waarvan sprake in artikel 4 (= specifiek luik) van de
samenwerkingsovereenkomst die bijdragen tot een kwaliteitsvolle invulling van de
decretale taken van de regionale televisieomroepen neergelegd in artikel 165 van
het mediadecreet.

Naast de steunmaatregel vanuit mediabeleid ontving tvbrussel vanuit de Diensten
voor het Algemeen Regeringsbeleid (Coördinatie Brussel) in 2012 1.597.700 euro en
in 2013
1.672.000 euro (inclusief 75.000 euro voor de aankoop/leasing van
technisch materiaal).

BIJLAGEN

1. Overzicht toegekende middelen per provincie voor musea, cultuurcentra,
toneelgezelschappen en muziekgezelschappen
2. Overzicht vastleggingen eigen infrastructuur en investeringssubsidies per provincie
2013 en 2014

Overzicht eigen investeringen FoCI 2013 - 2014
Gewest

Provincie

gemeente

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

infrastructuur

Vlaams Nederlands Huis
Ancienne Belgique
Beursschouwburg Brussel
Kaaitheater Brussel
Blindenbibliotheek Laken
Centrum Voor Amateurkunsten
(Zinnema)
Rosas/Nieuwe Werkhuizen
Daarkom
Bondgenotenstraat
Gallaitstraat

Totale investering voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2013

2014

totaal

105.897,44
186.266,20
227.399,55
101.521,95
4.742,27

22.789,47
409.145,01
64.333,95
477.705,86
30.962,72

128.686,91
595.411,21
291.733,50
579.227,81
35.704,99

122.648,65
17.663,43
29.924,64
3.255,95
12.404,25

487.177,28
44.641,34
12.285,97
124,29
11.825,80

609.825,93
62.304,77
42.210,61
3.380,24
24.230,05

811.724,33

1.560.991,69

2.372.716,02

647.318,91 40.649.980,38
376.442,62
130.090,90

41.297.299,29
506.533,52

1.023.761,53 40.780.071,28

41.803.832,81

VLAAMS GEWEST
Antwerpen

Antwerpen

KMSKA
deSingel

Totale investering voor gemeente Antwerpen

Kasterlee
Totale investering voor gemeente Kasterlee

Hoge Rielen
Masereelcentrum

618.300,32
318.392,90

239.351,54
107.743,33

857.651,86
426.136,23

936.693,22

347.094,87

1.283.788,09

Totale investering voor provincie Antwerpen

1.960.454,75 41.127.166,15

43.087.620,90

Limburg

Heusden-Zolder

13.614,92

0,00

13.614,92

13.614,92

0,00

13.614,92

6.446,43
98.528,67
0,00

2.419,75
2.675,13
980,74

8.866,18
101.203,80
980,74

Totale investering voor gemeente Voeren

104.975,10

6.075,62

111.050,72

Totale investering voor provincie Limburg

118.590,02

6.075,62

124.665,64

Voeren

Meylandt

De Voerpoort
Veltmanshuis Voeren
Bibliotheekfiliaal Voeren

OostVlaanderen

54.605,79

0,00

54.605,79

Totale investering voor gemeente Gent

Gent

KANTL Gent

54.605,79

0,00

54.605,79

Totale investering voor provincie Oost-Vlaanderen

54.605,79

0,00

54.605,79

176.913,94

497.233,06

674.147,00

176.913,94

497.233,06

674.147,00

Vlaams Brabant

Beersel
Totale investering voor gemeente Beersel

Destelheide

Drogenbos

Felix De Boeck Museum

330.461,86

28.012,63

358.474,49

330.461,86

28.012,63

358.474,49

119.159,02

260.176,21

379.335,23

119.159,02

260.176,21

379.335,23

63.327,77

0,00

63.327,77

63.327,77

0,00

63.327,77

0,00

286.121,92

286.121,92

0,00

286.121,92

286.121,92

0,00

82.829,34

82.829,34

0,00

82.829,34

82.829,34

689.862,59

1.154.373,16

1.844.235,75

Totale investering voor het Vlaams Gewest

2.823.513,15 42.287.614,93

45.111.128,08

Totale investering Vlaamse Gemeenschap

3.635.237,48 43.848.606,62

47.483.844,10

Totale investering voor gemeente Drogenbos

Lennik

Kasteel van Gaasbeek

Totale investering voor gemeente Lennik

Overijse

De Bosuil Jezus-Eik

Totale investering voor gemeente Overijse

Sint-Genesius-Rode

Wemmel
Totale investering voor gemeente Wemmel

Totale investering voor provincie Vlaams-Brabant

De Boesdaalhoeve

De Zandloper

