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Betreft: Ontwerpbesluit voor de toekenning van een investeringssubsidie voor
culturele infrastructuur met bovenlokaal belang aan de stad Genk voor het
bouwproject C-Mine Atelier
Waarde collega,
Per brief d.d. 6 december 2021 verzocht u mijn begrotingsakkoord te verlenen
aan het onder betreft vermelde.
Gelet op het ongunstig advies van de Inspectie van Financiën d.d. 2/12/2021,
Gelet op de ruime delegatiebevoegdheid voorzien in het BVR van 8/11/2002
betreffende de toekenning van lottomiddelen,
Gelet op artikel 52 §1 van VCO dat de Inspectie van Financiën de mogelijkheid
geeft om overheidsbrede analyses en evaluaties uit te voeren,
Kan ik u het begrotingsakkoord verlenen op voorwaarde dat:
• de budgetaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare kredieten.
• het bijgevoegde herverdelingsbesluit geen aanleiding kan geven tot
meervragen door tekorten op het vertrekkende artikel.
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•
een door Inspectie van Financiën geadviseerd voorstel tot aanpassing van het reglement omtrent
de lottosubsidies wordt voorgelegd aan de minster van Begroting ten laatste bij ingang van het zomerreces
2022. Dit voorstel bevat minimum een uitwerking van een organieke regeling in lijn met de conceptnota
“subsidies in goede banen” (VR 2021 1607 MED.0260).
•
de nodige medewerking wordt verleend door departement CJM aan de doorlichting door de
Inspectie van Financiën van het controleproces op de totale subsidie (zowel deze via het reguliere BVR als
deze via voorliggende facultatieve subsidie). De eventuele bevindingen van de Inspectie van Financiën
kunnen worden meegenomen in de herziening van het lottoreglement (zie eerder).
•
de bijkomende financiering van de overige projectpartners stad Genk en FLAC vzw in de stijgende
projectkost formeel wordt bevestigd.
•
De vereffeningskredieten moeten worden aangerekend op het moment van de prestaties en worden
opgevangen binnen de beschikbare kredieten;

Met collegiale groeten,
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Getekend op:2021-12-21 19:23:18 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Matthias Diependaele
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