Persbericht
Toewijzing nominatieve subsidies naar
aanleiding van Corona voor cultuur en vrije tijd
DIEST – Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni 2020 de decretale basis voor deze
bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen werden in de eerste helft van
juli uitbetaald. De stad Diest kreeg via deze beslissing van de Vlaamse Regering
381.141,31 euro. Deze gelden worden door de stad verdeeld.
Bevraging erkende Diestse verenigingen
Tussen 20 augustus en 7 september 2020 werden alle erkende Diestse online
bevraagd. 106 verenigingen hebben geantwoord en de meesten onder hen gaven
aan dat ze geen inkomsten en ook weinig of geen uitgaven hadden. Enkelen hadden
wel extra kosten. Bijvoorbeeld jeugdverenigingen die extra kampkosten hadden om
alles veilig te laten verlopen. Ook zijn enkele verenigingen zwaar getroffen omwille
van doorlopende vaste kosten die ze moeten dragen.
Ook onze stadsdiensten brachten de effecten van corona op de financiën in kaart,
onder meer van het cultuurcentrum, het zwembad, de verminderde verhuur van de
ontmoetingscentra of de sportzalen enzovoort.
Verdeling van subsidies onder erkende Diestse verenigingen
De werkingssubsidies van de erkende Diestse verenigingen van jeugd, sport, cultuur,
G-kracht en senioren wordt verdubbeld. In het totaal bedraagt dit een som van €
106.107,03. Ook de subsidies voor de ontmoetingscentra worden verdubbeld, goed
voor een bedrag van € 12.828,01.
De zwaar getroffen verenigingen, die te maken hebben met vaste kosten die bleven
doorlopen tijdens corona, krijgen een extra toelage van een maximum van € 5000
op basis van bewezen kosten. Hiervoor werd een bedrag geraamd op basis van de
input van de bevraging van € 17.750.
Bijkomend krijgen alle erkende Diestse verenigingen in 2021 een korting van 50%
op de huur van zalen die eigendom van de stad zijn.

Verdeling van subsidies onder domeinen van de stad
Ook de stad kreeg te maken met minder inkomsten, er gaat € 75.000 naar het
cultuurcentrum (het begijnhof, de Lakenhalle en Den Amer.)
€ 25.000 wordt verdeeld onder de sportzalen, de citadel, het stadhuis en de
feestzaal Vleugt. € 7000 voor concessies van de stad. Lokaal dienstencentrum ’t
Arsenaal krijgt € 9300.
€ 27.500 gaat naar de lokale economie, hierover zal meer toelichting gegeven
worden tijden de gemeenteraad van maandag 14 december 2020.
Tot slot blijft er nog € 55.656,29 over om mogelijke coronatekorten in werkjaar
2021 op te vangen.
Geert Cluckers, schepen van cultuur: “ We vinden het belangrijk dat we de
verenigingen die het kloppende hart van de stad zijn blijven ondersteunen.”
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