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Vlaamse VIPA-subsidies opnieuw opgestart
Bianca Debaets haalt meer dan 7 miljoen euro naar Brussel
Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen kondigt samen met VGC-collegelid voor Welzijn Bianca
Debaets aan dat Nederlandstalige welzijnsinitiatieven in Brussel weer volop kunnen investeren.
Concreet krijgen Vlaamse welzijnsvoorzieningen in Brussel in 2016 7.179.214,68 euro aan
investeringsmiddelen uit het VIPA fonds. Voorzieningen uit verschillende sectoren kunnen daarmee
geplande bouwplannen uitvoeren. Vlaanderen laat Brussel niet los, maar investeert volop in haar
hoofdstad.
“Investeren in gebouwen is een basisvoorwaarde voor kwalitatieve Nederlandstalige dienstverlening
in Brussel”, aldus VGC-collegelid voor Welzijn Bianca Debaets. “Zowel voor de sector van de
kinderdagverblijven, als voor de ouderenzorg en de gehandicaptensector maakt de Vlaamse
Gemeenschap ruim 7 miljoen euro vrij voor Brussel. Geplande investeringen in onder andere lokale
dienstencentra en nieuwe crèches kunnen daardoor dit jaar van start gaan. Dat is fantastisch nieuws
voor alle Brusselaars.”
“De Vlaamse regering erkent de noden in Brussel en investeert daarom ook in haar hoofdstad”, vertelt
Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen. “Samen met mijn collega Bianca Debaets is het onze
ambitie om een bijkomend Nederlandstalig aanbod te voorzien in Brussel. We zijn blij dat we met deze
VIPA-ronde die ambitie kracht bij kunnen zetten.”
Wie krijgt wat uit het VIPA-fonds?
-

Kinderdagverblijven: 1.427.413 euro
Ouderenzorg: 2.934.443,15 euro
Gehandicaptensector: 2.817.358,53 euro

In de komende dagen zullen de betrokken voorzieningen worden ingelicht over de toegekende VIPAmiddelen.
VIPA?
Het VIPA-fonds (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) verleent
financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren.
De toegekende middelen uit het VIPA-fonds bedragen doorgaans 60% van de (ver)bouwkosten. De

Vlaamse Gemeenschapscommissie zorgt in Brussel voor een aanvullende subsidiëring zodat alle
investeringen probleemloos kunnen starten.
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