
 
 
Aan: 

Stad Oostende 
Algemene directeur 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
E-mail: bestuurszaken@oostende.be 
 
 
 
Uw Ref.:                              Ons Ref.:                                

  13-03-2022-Subsidies                                                                            13 maart 2022 

 

VERZOEKSCHRIFT VOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN DE STAD OOSTENDE 
. 

 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René zich te richten aan de 
stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk 
reglement zoals door de Gemeenteraad bepaald. 

 
Motivatie, aanleiding en context : 
 
Subsidiëring is meest belangrijke voor de werking van organisaties. Bij de controle van deze subsidiëring viel ons op, dat de VZW "Het Blauwe 
Kruis van de Kust" de subsidies voor het jaar 2021 pas in het jaar 2022 mocht ontvangen. Concreet wil dit zeggen, dat deze VZW op 17 januari 
2022 een bedrag van 14.700,- Euro en op 1 maart 2022 het bedrag van 6.300,- Euro mocht ontvangen.  
 
Het Blauwe Kruis van de kust is een VZW deze een grote bijdrage levert voor het dierenwelzijn in onze stad. Dit niet zelden in de slechte 
omstandigheden. Deze belangrijke organisatie, moest aldus de werking voor het jaar 2021 volledig zelf bekrachtigen. Ongeacht de 
contractuele overeenkomsten deze de VZW met de stad Oostende hebben gesloten.  
 
Gelijktijdig zien wij echter, dat het college van burgemeester en schepen de subsidies (2022_CBS_01152 - Fractietoelage 2022 van de partij 
Open VLD - aanvraag – Betaalbaarstelling) van 4 maart 2022 heeft goedgekeurd.  
Wij kunnen ons aldus van de indruk NIET ontzeggen, al werkt de stad Oostende met twee maten en gewichten.  

 
ONZE VRAGEN: 
 

➢ Waarom werden de subsidies voor het jaar 2021 die voor de  VZW "Het Blauwe Kruis van de Kust" werden voorzien 
pas in januari en maart 2022 uitbetaald?  
 

➢ Kan het stadsbestuur ons duidelijkheid geven, waarom deze moest worden gesplitst worden, aldus met voorschotten 
worden gewerkt?    

 
➢ Worden de fractietoelage zoals (2022_CBS_01152 - Fractietoelage 2022 van de partij Open VLD - aanvraag – 

Betaalbaarstelling) deze op 4 maart 2022 werden goedgekeurd ook met voorschotten betaald? Of krijgt de fractie 
Open VLD de fractietoelage in één keer?  
 

 
 
                   Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                             PARTIJVOORZITTER                                               PARTIJSECRETARIS  
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