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Bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur  -  Ingediende dossiers

Op 26 april 2017 werd het nieuwe decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur goedgekeurd in de plenaire vergadering. 
Het bijbehorende uitvoeringsbesluit bij het decreet houdende de ondersteuning van 
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur is van 5 mei 2017. Voor 2017 
moesten de dossiers uiterlijk op 30 september 2017 worden ingediend.

Intussen heeft de minister bekend gemaakt dat er 80 dossiers zijn ingediend. Het gaat 
om 67 intergemeentelijke dossiers, 36 nieuwbouw en 31 renovatie, waarvoor een bedrag 
van 35.000.000 euro beschikbaar is. Daarnaast zijn er voor topsport 13 dossiers 
ingediend, 6 nieuwbouw en 7 renovatie, waarvoor 10 mio euro beschikbaar is.

Tegen uiterlijk 20 december 2017 zal de minister, na beoordeling door de bevoegde 
commissie, een beslissing nemen over welke dossiers gesubsidieerd zullen worden.

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van de intergemeentelijke/bovenlokale 
dossiers die ingediend werden? Graag een overzicht met inbegrip van minstens 
volgende elementen: aanvrager (welke lokale besturen/actoren), locatie, 
nieuwbouw/renovatie, korte beschrijving van het infrastructuurproject en 
aangevraagd subsidiebedrag.

2. Hoeveel bedraagt het totale subsidiebedrag dat aangevraagd wordt door de 67 
intergemeentelijke sportinfrastructuurdossiers? 

3. Kan de minister een overzicht bezorgen van de dossiers voor topsportinfrastructuur 
die ingediend werden? Graag een overzicht met inbegrip van minstens volgende 
elementen: aanvrager, locatie, nieuwbouw/renovatie, korte beschrijving van het 
infrastructuurproject en aangevraagd subsidiebedrag.

4. Hoeveel bedraagt het totale subsidiebedrag dat aangevraagd wordt door de 13 
dossiers inzake topsportinfrastructuur? 
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Op 30/09/2017 waren er inderdaad 80 dossiers online aangemeld. De indieners hebben 
nog de tijd tot uiterlijk 31/10/2017 om een getekende versie te bezorgen aan Sport 
Vlaanderen. Op dat moment is de aanvraag officieel ingediend. 
Ik kan u dus op vandaag nog geen overzicht geven van de formeel ingediende dossiers, 
noch van de inhoud ervan of van de gevraagde subsidiebedragen.
Eens de dossiers formeel zijn ingediend, wordt bekeken of ze voldoen aan de minimale 
eisen. De dossiers die aan de minimale eisen voldoen worden overgemaakt aan de 
beoordelingscommissies die een voorstel van ranking en subsidiebedrag zullen geven, 
waarna ik de definitieve selectiebeslissing zal nemen.


