SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 84
van BART VAN MALDEREN
datum: 30 oktober 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding - Actie “Stimuleren sportparticipatie van kinderen
en jongeren”
Binnen deze actie vallen verschillende projecten zoals multimove, een gevarieerd
bewegingsprogramma voor kinderen tussen de 3-8 jaar. Samenwerking SNS (sport na
school) en Uitpas binnen het concept van brede school.
1. Los van de cijfermatige vraag over het bereik lees ik in de eerste plaats dat er in
2015, 240 erkende multimove initiatieven zijn. Bij de mijlpaal van 2017 staat er
echter enkel ‘Mate waarin Multimove-initiatieven aandacht hebben voor kinderen in
armoede.’.
Kan de minister concreet toelichten wat hij hiermee wil zeggen?
2. Verder lees ik: “Er is gestart met een samenwerking tussen SNS-pas en Uitpas in één
of meerdere proefregio’s.”
Kan de minister aangeven welke timing er aan deze samenwerkingen is verbonden?
Welke regio, meer dan 1? En wanneer komt er effectief een brede samenwerking?
3. Het budgettaire engagement is “binnen de beschikbare middelen”.
Kan de minister daar een bedrag op plakken?

PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 84 van 30 oktober 2017
van BART VAN MALDEREN

1.

De doelstelling van Multimove is om zoveel mogelijk jonge kinderen de kans te
bieden deel te nemen aan een gevarieerd bewegingsaanbod. Deze doelstelling kan
enkel gerealiseerd worden wanneer Multimove in zoveel mogelijk gemeenten via een
erkende organisatie uitgevoerd wordt. De erkende organisatie beslist autonoom of ze
aandacht heeft voor de participatie van kinderen in armoede en geeft dit aan via de
erkenningsprocedure. Dit kan zijn door het gebruik van specifieke kortingstarieven
(bv. UiTPAS, OCMW,…) en/of door de samenwerking met partnerorganisaties (bv.
Buurtsport). Momenteel geven 117 van de 337 erkende organisaties aan dat ze
aandacht besteden aan de participatie van kinderen in armoede.

2.

In het schooljaar 2016-2017 zijn 23 gemeenten met UiTPAS gestart met een
samenwerking met de SNS-pas. In het schooljaar 2017-2018 is dit uitgebreid naar
36 gemeenten, nl.: Aalst, Lede, Erpe-Mere, Ninove, Haaltert, Brussel, Gent,
Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik,
Wevelgem, Zwevegem, Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar, Mechelen, Lier,
Eeklo, Assenede, Diksmuide, Ieper, Zonnebeke, Poperinge, Dendermonde, Berlare,
Wetteren, Wichelen, Merelbeke (jan 2018) en Destelbergen (jan 2018).

3.

De gederfde inkomsten van de SNS-pas aan kansentarief via de UiTPAS wordt
opgevangen via de algemene inkomsten van de SNS-pas. Het project streeft naar
een break-even resultaat.

