GEZAMENLIJKE OPROEP

Pleidooi voor analyse, participatief overleg en wederzijds begrip
bij verdeling noodfonds op lokaal niveau
Datum: 19 oktober 2020
Aan alle burgemeesters en schepenen,
gemeente- en stedelijke ambtenaren,
lokale cultuur-, jeugd- en sportorganisaties,
De Covid-19 crisis trof ons allen hard, ons sociaal leven stond enkele maanden noodgedwongen stil. Met het gemeentelijk
noodfonds wil de Vlaamse regering een steuninjectie geven aan de diverse lokale spelers die Vlaanderen rijk is. Steden en
gemeenten zijn volop bezig de verdeling van dit extra bedrag in kaart te brengen.
Heel wat positieve verhalen bereiken ons, zoals logistieke en financiële ondersteuning voor organisaties of een impactbevraging
om de balans van de crisis op te maken. Jammer genoeg zien we ook enkele minder goede voorbeelden. Die komen vaak voort
uit het niet aanhoren of consulteren van de doelgroep1, het ontbreken van een analyse of motivering bij de verdeling van het
noodfonds of de start van een lobbystrijd tussen organisaties om het grootste deel van de pot in handen te krijgen. Vandaar deze
oproep aan jullie allen:
Neem de tijd om een analyse van de noden op het terrein te maken en daarvoor in overleg te gaan met alle betrokken partijen.
Geef de voorkeur aan een goede, doordachte investering in de lokale spelers boven een snelle beslissing waarbij verschillende
organisaties uit de boot zullen vallen en/of de grootste behoefte niet per se gedekt wordt.
We hebben daarnaast ook een boodschap voor de lokale organisaties: toon solidariteit en begrip ten opzichte van alle partijen
die recht hebben op een deel van het noodfonds, maar ook ten opzichte van lokale besturen. Vertrouw erop dat burgemeesters
en schepenen hun best doen deze middelen goed te investeren. Daarbij kunnen ze nooit aan de wensen van de gehele doelgroep
voldoen. Wees daarom realistisch in je verzoek tot financiële steun en bekijk sector-overschrijdend waar de grootste noden en
behoeften liggen. Investeren op lange termijn kan bijvoorbeeld ten goede komen aan meerdere organisaties.
Kortom, we doen een oproep aan wie het noodfonds verdeelt én aan wie een deel van dit geld zal krijgen om:
•
Te onderzoeken wie welke schade geleden heeft;
•
In gesprek te gaan met de gehele doelgroep, bij voorkeur niet 1-op-1, maar participatief alle lokale spelers te betrekken
in het proces (mee-weten, mee-denken, mee-plannen, mee-doen);
•
Op een begripvolle en solidaire manier na te denken over de verdeling van het noodfonds;
•
Na te gaan welke investeringen op korte termijn moeten plaatsvinden om aan acute noden te voldoen en welke middelen
een duurzaam effect kunnen hebben op lange termijn;
•
Wederzijds vertrouwen en respect te tonen tijdens en na het beslissingsproces.
Van harte bedankt deze oproep in acht te nemen.
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Indien we spreken over de ‘doelgroep’, bedoelen we al de verenigingen en organisaties die recht hebben op een deel van het lokaal noodfonds. Met
name: cultuur-, jeugd-, sportverenigingen alsook carnavalsverenigingen, goede doelen (zoals een lokale KOTK-vereniging), etc.
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