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aan JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

Afslanking provincies  -  Overheveling bijzondere vakantiewerking 

 

Kinderen met een beperking kunnen tijdens de vakantie op tien plaatsen in de provincie 

Antwerpen op vakantiekamp. De provincie Antwerpen geeft hiervoor rechtstreekse 

subsidies, die, vanaf 2018, overgaan naar Vlaanderen. De financiële ondersteuning 

bedraagt jaarlijks 39.500 euro, verdeeld over tien initiatieven. Onder deze initiatieven 

vallen onder andere Widar uit Merksplas, De Schakel in Balen, Rusthuif in Arendonk en De 

Funfabriek in Beerse.  

 

Dit soort initiatieven is erg belangrijk omdat deze kinderen vaak niet in andere 

vakantieopvang terecht kunnen.  

 

Op 12 juli 2017 diende ik een schriftelijke vraag (nr. 772) in, gericht aan minister 

Vandeurzen, betreffende deze problematiek. De minister stelde in zijn antwoord het 

volgende: “De provincie Antwerpen heeft de projecten waarvan sprake in deze vraag niet 

doorgegeven. In de provincie Limburg bestaan er gelijkaardig initiatieven: Regionale 

speelpleinen voor kinderen en jongeren met een handicap. Dit voor een subsidiebedrag 

van 46.100 euro. Zij zullen worden gecontinueerd door het beleidsveld Jeugd.” 

 

Op 15 september 2017 diende ik een schriftelijke vraag (nr. 379) in, gericht aan minister 

Gatz, die daarop het volgende antwoordde: “Aangezien het hier over welzijnsprojecten 

gaat, zal ik in overleg treden met mijn collega bevoegd voor Welzijn om te bekijken of een 

oplossing mogelijk is.”  

 

1. Hebben de ministers reeds overleg gehad betreffende deze problematiek? 

2. Kunnen de ministers meer duidelijkheid verschaffen over hoe deze initiatieven vanaf 

2018 een beroep kunnen doen op subsidiëring? Op welke manier willen de ministers 

de continuïteit van deze initiatieven garanderen? 

 

 

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jo Vandeurzen (216) en Sven Gatz (103). 

 

 

 

 

 

 

 



  

JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

GECOÖRDINEERD ANTWOORD 

op vraag nr. 216 van 8 januari 2018 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Er is communicatie geweest tussen beide kabinetten. Er werd tot de vaststelling 

gekomen dat werkingen niet werden geïnventariseerd door de provincies. 

Daarenboven hebben de bewuste organisaties (nog) geen contact opgenomen met de 

administratie Cultuur, Jeugd of kabinet. 

 

2. Met het oog op de continuering van dit soort projecten, is er in 2017 bij alle provincies 

een overzicht van de projecten opgevraagd. Deze projecten werden mij niet 

doorgegeven. Er kan dan ook geen rekening mee gehouden worden. De 

projectenlijsten zijn indertijd nochtans meermaals met de provincies bekeken en 

samen met hen tot stand gekomen. Voor de projecten van de provincie Antwerpen is 

de lijst driemaal de deputatie gepasseerd en achteraf driemaal in overleg tussen mezelf 

en de gedeputeerden besproken. 

Aangezien ik niet op de hoogte was van de betrokken projecten en er ook geen 

middelen vanuit de provincie naar het Vlaamse niveau werden overgedragen, kan ik 

niet in een continuering voorzien. 

 

 


