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Subsidiëring zwembaden - Gemeenschappelijk zwembad Deerlijk en Anzegem
Anzegem en Deerlijk sloten een samenwerkingsakkoord om een zwembad te bouwen op
het Ommersheimplein in Vichte. Volgens eerdere communicatie is het de bedoeling dat
het zwembad tegen eind 2019 klaar is. De geraamde kostprijs voor het zwembad
bedraagt 5,9 miljoen euro.
Op 10 juni 2016 startte de Vlaamse Regering een tweede initiatief op in het kader van de
subsidiëring van zwembaden. Deze tweede oproep richt zich zowel op nieuwbouw als
renovatie van zwembaden. De oproep richtte zich naar openbare besturen
(gemeentebesturen en provinciebesturen in het Vlaamse Gewest, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
(VGC),
intercommunales
en
andere
publieke
samenwerkingsverbanden) en scholen.
Op vrijdag 28 april 2017 besliste de Vlaamse Regering, op basis van dit advies en het
voorstel van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, over de rangschikking en
selectie van de subsidieaanvragen.
Daaruit bleek dat het zwembadproject van Deerlijk en Anzegem geen subsidie
toegewezen kreeg. Hierdoor lopen de gemeenten 422.500 euro mis.
Tegelijk bestaan er onderzoeken die de nood aan zwembadwater in kaart brengen per
regio en gemeente.
1.

Kan de minister toelichten waarom het zwembadproject Deerlijk en Anzegem geen
subsidie toegewezen kreeg? In welke aspecten was het project en het dossier
gebrekkig?

2.

Hoeveel projecten kregen wel een subsidie en hoeveel niet?

3.

Volgt er nog een nieuwe mogelijkheid om bij de realisatie van het zwembad
ondersteuning door de Vlaamse Overheid te genieten? Volgt er een nieuwe
subsidieronde?

4.

Kan de minister een overzicht geven van alle regio’s en hun respectieve nood aan
zwembadwater?

5.

Heeft de minister zicht op de timing voor de realisatie van het zwembad dat Deerlijk
en Anzegem willen bouwen? Wanneer zal het zwembad gebruiksklaar zijn? Welke
stappen dienen er nog allemaal te worden gezet?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 276 van 5 februari 2018
van MERCEDES VAN VOLCEM

1.

Alle ontvankelijke subsidiedossiers werden voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit personen die een sterke expertise
hebben gelinkt aan de beoordelingscriteria. De commissie bestond uit
vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen (afdeling sportinfrastructuur), de
zwemfederatie, VVSG, het Vlaamse Agentschap Energie en Inter. Eveneens werd op
kosten van Sport Vlaanderen voorzien in een individueel begeleidingstraject voor
potentiële indieners waarbij beroep werd gedaan op de expertise van het ISB die zeer
beslagen is in deze materie. Het project van Anzegem-Deerlijk heeft ook gebruikt
gemaakt van dit traject.
Nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten worden apart behandeld en hebben elk
hun eigen beoordelingscriteria. Bij nieuwbouw waren dit:
 Visie (50 van de 100 punten);
 Kwaliteit van de samenwerking (30 van de 100 punten);
 Toegankelijkheid (20 van de 100 punten)
Op basis van bovenstaande criteria formuleerde de commissie een voorstel van scores,
rangschikking aan de minister en dus bijgevolg over de selectie en niet-selectie van
de verschillende projecten. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moest elk
project minstens 65/100 halen.
Het project Anzegem–Deerlijk kreeg een score van 43/100 en haalde deze drempel
dus niet.
Een uittreksel van het beoordelingsverslag van de beoordelingscommissie werd als
bijlage 1 toegevoegd. Ook de indiener heeft dit gekregen.

2.

Volgende projecten kregen een subsidie:
Project renovatie

Indiener

R16
R1
R9
R23
R14

AGB Zaventem
Gemeente Overijse
AGB Arendonk
S&R Pelt – Dommelslag
Gemeente Houthalen Helchteren
& Peer
Gemeente Brakel
AGB Bornem
Farys (Zomergem)
S&R Lier – Waterperels
AGB Sport Actief Mechelen
Farys (Liedekerke)
Farys (Rooigem-Gent)
Farys (Gistel)
Gemeente Sint-Genesius-Rode
AGB Dendermonde

R6
R3
R21
R22
R18
R5
R20
R19
R13
R15

toegewezen subsidie
in euro
113.488
465.000
209.825
183.825
425.000
253.091
77.520
149.232
310.118
255.830
45.022
119.235
34.104
98.010
254.268
2.993.568

Project nieuwbouw

Indiener

N2
N13
N10
N4
N14
N6
N12
N11
N9
N3

Stad Leuven (Wilsele)
Gemeente Heist-op-den-Berg
Stad Roeselare
Stad Sint-Truiden
Farys (Oostende)
Stad Ronse
Farys (Diksmuide)
Farys (Blankenberge)
TMVW (Beernem)
Sport AG Aalst

toegewezen subsidie
in euro
652.797
886.876
888.000
888.000
852.000
694.505
427.252
489.900
358.450
778.652
6.916.432
9.910.000

3.

Sinds 5 mei 2017 bestaat er de mogelijkheid om in het kader van het decreet
“houdende
de
ondersteuning
van
bovenlokale
sportinfrastructuur
en
topsportinfrastructuur” jaarlijks een subsidieaanvraag in te dienen voor bovenlokale
sportinfrastructuur. Ook zwembadprojecten kunnen worden ingediend. De deadline
voor het indienen van een subsidieaanvraag is jaarlijks op 31/03. Dit jaar is er een
totaal budget van 25 mln euro ter beschikking.

4.

Een sluitend overzicht van nood aan zwemwater is er niet. Afhankelijk van hoe we
“nood aan zwemwater” invullen kunnen hier andere interpretaties en resultaten uit
komen. Eén van de mogelijke invalshoeken is deze die omschreven staat in de
behoeftestudie van WES-KULeuven-Mulier van 2016. In 2016 werd als voorbereiding
van het decreet door het consortium WES-KULeuven-Mulier een behoeftestudie
uitgevoerd inzake sportinfrastructuur. Binnen deze studie werd de over- en
ondervertegenwoordiging van verschillende types sportinfrastructuur in Vlaanderen in
kaart gebracht. De kaarten met betrekking tot de zwembaden zijn als bijlage 2
toegevoegd.

5.

Volgens de destijds ingediende subsidieaanvraag is de opening van het zwembad
gepland in oktober 2020. Sport Vlaanderen beschikt niet over recentere gegevens.

BIJLAGEN
1.
2.

Een uittreksel van het beoordelingsverslag van de beoordelingscommissie
Kaarten met betrekking tot de zwembaden

