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Aan het college van Burgemeester en Schepenen 

 
 
 
Brasschaat, 17 augustus 2017 
 

ons kenmerk: CR/advies 222 
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contactpersoon: Jacques Decru 
telefoon: 03 663 21 93 
mail:  
onderwerp: 
  

 

cultuurraad@brasschaat.be 
advies 222 cultuurraad betreffende subsidie voor culturele infrastructuur 

 
 
 
Geachte Burgemeester, dames en heren Schepenen, 
 
Cultuur - de Website Cultuur van de Vlaamse Overheid - biedt onderstaande subsidiemogelijkheden voor 
Culturele Infrastructuur aan : 
 
Investeringssubsidies voor energiezuinige cultuur- en jeugdinfrastructuur. De Vlaamse Regering keurde 
op 9 juni 2017 het wijzigingsbesluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang definitief goed. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) beheert 
deze subsidielijn. Het besluit staat dan ook bekend als het FoCI-reglement. De subsidies voor grote 
culturele infrastructuur zijn hetzelfde gebleven. De eerste indiendatum voor investeringssubsidies voor 
grote culturele infrastructuur is 15 mei 2018. Minister Gatz legde daarnaast drie sectorale prioriteiten vast 
voor culturele infrastructuur in de periode 2017-2020: energie-efficiëntie, integrale toegankelijkheid en het 
automatiseren van theatertrekken. De investering in energie-efficiëntie en CO2-reductie van cultuur- en 
jeugdinfrastructuur zijn extra middelen die de Vlaamse regering put uit het klimaatactiefonds. De 
prioriteiten ‘toegankelijkheid’ en ‘theatertrekken’ golden ook al in het vorige FoCI-reglement 2012-2016. 
De indiendatum voor een projectaanvraag op de sectorale prioriteiten is 15 september 2017. U vindt hier 
meer informatie. Hilde Plas 
 
https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-investeringssubsidies 
 
Het bestuur van de cultuurraad adviseert de gemeenteraad te onderzoeken of het zinnig is een 
projectaanvraag voor deze subsidies in te dienen om restauratie, 
verbouwing of onderhoudswerken aan onze culturele infrastructuur te financieren. 
Gelet op der indiendatum voor een projectaanvraag, verzoeken we u dit advies met spoed te behandelen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jacques Decru,  
voorzitter deelraad erfgoed 
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c.c.:  - fractievoorzitters partijen in de gemeenteraad 
 - voorzitter commissie cultuur 
 - voorzitter sportraad 
 - voorzitter seniorenraad 
 - voorzitter jeugdraad 
  
 


