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1 INLEIDING 

De beleidsvelden binnenlands bestuur en stedenbeleid vallen onder de opdracht van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur.  
 
Het totale budget voor deze beleidsvelden bedraagt 3,9 miljard euro. Daarvan gaat 98% naar de fondsen 
lokale financiering (waaronder het Gemeentefonds). Het heroverwegen van het Gemeentefonds betreft is 
een politieke opportuniteitsvraag. Er is wel een onderzoek lopende vanuit de administratie m.b.t. lokale 
financiering dat op langere termijn (2024) tot een aantal scenario’s moet leiden. De efficiëntie van het 
proces kan intussen niet worden betwist: de toekenning van deze middelen gebeurt door een 5-tal 
medewerkers. 
 
De overige beleidskredieten zijn beperkt. In het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging werd 
daarom voornamelijk gefocust op een aantal mogelijke optimalisaties binnen de subsidiekanalen: 

- Er werden twee fundamentele subsidiekanalen vanuit Stedenbeleid nader bekeken vanuit de 
optiek van doelmatigheid en de geboden meerwaarde, met name de werkingssubsidie aan het 
Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Grootstedenbeleid, een van de pijlers van het 
Investeringsfonds. De evaluatie van het Kenniscentrum werd uitgevoerd door Deloitte, die van 
het Grootstedenbeleid door Idea Consult. Een belangrijke bemerking daarbij is dat beide analyses  
op een zeer korte termijn werden uitgevoerd: een diepgaande studie was dus niet mogelijk en 
de conclusies kennen ook een zeker voorbehoud in termen van het beperkte consultatieproces 
van betrokken actoren. 

- Daarnaast loopt er binnen ABB een traject rond de subsidies crematoria/niet-beschermde 
erediensten. Hierover wordt wellicht een conceptnota geagendeerd op de Vlaamse Regering na 
de zomer van 2021, die vermoedelijk voorstellen zal bevatten voor de optimalisatie van de 
budgetten gekoppeld aan crematoria/niet-beschermde eredienstgebouwen 

 
ABB heeft de VBH-oefening met een open vizier gevoerd. Het rapport start daarom met een oproep tot 
bredere heroverweging, door het inzetten van instrumenten voor meer bestuurskracht en 
beleidsautonomie bij lokale besturen. 

2 BUDGET BELEIDSVELD BINNENLANDS BESTUUR EN 
STEDENBELEID 20211 

Begrotingsartikel Omschrijving VAK BO 2021 VEK BO 2021 
SJ0-1SMC2GA-WT EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE 

LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN 
22 274 22 274 

SJ0-1SMC2GB-WT ORGANISATIE VERKIEZINGEN 100 95 
SJ0-1SMC2GC-WT FONDSEN LOKALE FINANCIERING 3 823 369 3 823 369 

 
1 Budgetten in k euro. 
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SJ0-1SMC2GD-WT INITATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET 
EEN DIGITAAL COMPONENT 

653 653 

SJ0-1SMC2GE-PR PROVISIE SCREENINGSDIENST LOKALE 
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 

3 000 3 000 

SJ0-1SMC2HA-WT ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN 
CREATIEVE STEDEN 

26 404 26 404 

SJ0-1SMC2HB-WT INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN 30 788 34 827 
 

3 ONDERZOEKSTHEMA’S 

3.1 NAAR EEN BREDERE VLAAMSE HEROVERWEGING? 

3.1.1 Inleiding 

De vraag die in deze belangrijke oefening voorligt is hoe de Vlaamse overheid haar taken op een 
efficiëntere manier kan uitvoeren. Maar kan die vraag wel goed beantwoord worden door enkel naar 
het Vlaamse bestuurlijke niveau te kijken? Wij denken van niet. De Vlaamse overheid moet zich zeker 
ook durven afvragen of haar taken niet efficiënter door een andere overheid zouden kunnen worden 
opgenomen of aan de regie van een andere overheid zouden kunnen worden overgelaten. 
 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur meent dat er nood is aan een grotere oefening, waarbij niet alleen 
de Vlaamse overheid tot de scope behoort, maar wel de hele Vlaamse collectieve sector (de lokale en de 
provinciale overheden en andere intermediaire structuren waaraan overheidstaken zijn opgedragen en 
bevoegdheden zijn toegekend, incluis).  
 
De koppeling van deze oefening aan de institutionele beleidsagenda die de Vlaamse Regering het 
voorbije decennium heeft opgesteld, biedt daar nochtans alle opportuniteiten toe. In haar eindrapport 
beval de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid in 2010 aan om te streven naar maximaal twee 
interveniërende bestuursniveaus in processen. Dit zou, volgens de commissie, de transparantie van de 
bestuurlijke organisatie voor de burger en de efficiënte inzet van de overheidsmiddelen ten goede 
komen. 
 
De Vlaamse Regering heeft de voorbije zittingsperiodes die aanbevelingen ter harte genomen en 
opgenomen in haar institutionele beleidsagenda : 
 

- De provincies werden afgeslankt.  De provincies mogen vanaf 2018 niet langer persoonsgebonden 
bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, of cultuur uitoefenen en kunnen geen opcentiemen op 
de onroerende voorheffing meer innen. Hun taken en bevoegdheden met de bijbehorende 
middelen zijn overgedragen aan de overheden die nog steeds over bevoegdheden beschikken op 
dit vlak (de Vlaamse overheid en de lokale besturen).  

- De fusie van gemeenten werd gestimuleerd. De voorbije legislatuur werden 7 fusies succesvol 
afgerond, waardoor het aantal gemeenten werd verminderd van 308 naar 300. Vrijwillige fusies 
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worden in deze legislatuur verder aangemoedigd. De vergroting van de gemeenten leidt tot 
minder versnippering van middelen en een ruimere en betere dienstverlening. Bestuurskrachtige 
gemeenten kunnen meer taken aan.  

- De huidige Vlaamse Regering zet in op regiovorming.  Binnen die regio’s moeten alle vormen van 
intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden. Bovendien moet de Vlaamse 
overheid haar eigen organisatie en werking afstemmen op deze regio’s. 

Minder, maar sterkere structuren met duidelijke taakstellingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan 
het bereiken van de doelstellingen van de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH). 
 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur meent dat de Vlaamse overheid daarom naast de Brede 
Heroverweging toe is aan een “Bredere” Heroverweging om in de toekomst onderbouwde keuzes 
mogelijk te maken, door inzicht te verschaffen in effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke 
gevolgen daarvan. Die opties beslaan niet enkel het werkterrein van de Vlaamse overheid, maar wel het 
hele Vlaamse bestuurslandschap.  

3.1.2 Instrumenten voor meer bestuurskracht en beleidsautonomie bij lokale 
besturen 

Minder besturen met meer bestuurskracht. In die vijf woorden laat de agenda m.b.t. de interne Vlaamse 
bestuurlijke organisatie zich vatten.  De conditio sine qua non voor krachtige lokale besturen is een 
voldoende financiering. De volgehouden inspanning van de opeenvolgende Vlaamse Regeringen om de 
jaarlijkse groei van het gemeentefonds met 3,5 % vol te houden, heeft gezorgd voor een stabiele 
financiële basis. Maar die basis is tegelijk ook klein, vermits het gemeentefonds maar zorgt voor een 
kwart van de financiële middelen van de gemeenten. Wanneer die basis verkleind wordt, zal dat ook 
zijn repercussies hebben op de bestuurskracht van de gemeenten.  
 
Ondanks die financiële basis is een verregaande decentralisatie van bevoegdheden en taken vanuit 
Vlaanderen naar de lokale besturen vooralsnog erg moeilijk gebleken. Vele lokale besturen botsen op 
een gebrek aan bestuurskracht of financiële draagkracht. De huidige lokale bestuurlijke organisatie en 
beleidskracht blijken vaak ontoereikend te zijn om bijkomende taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op te nemen.  
 
De lopende beleidsinitiatieven in de commissie decentralisatie en met betrekking tot de fusies en 
regiovorming dragen bij aan het verhogen van de lokale bestuurskracht. ABB ziet in deze trajecten de 
hefbomen om de uitkomsten te versnellen en een bredere hervormingsagenda te kunnen voeren. 

3.1.2.1 Fusies 
De vorige Vlaamse Regering (2014-2019) gaf de aanzet tot schaaloptimalisatie. Op 1 januari 2019 zagen 7 
nieuwe gemeenten het levenslicht. Zij doorbraken het taboe op fusies waardoor de eigen lokale 
bestuurskracht momenteel opnieuw ter discussie staat in veel gemeentehuizen. De coronacrisis 
wakkerde de hoogdringendheid van dit debat mogelijk aan. 
 
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 kiest opnieuw voor vrijwillige fusies omdat de lokale besturen 
zelf doordrongen moeten zijn van de noodzaak om hun bestuurskracht te versterken.  
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Er worden verschillende maatregelen genomen om zo veel mogelijk steden en gemeenten te stimuleren 
een fusie te onderzoeken, waaronder een tijdelijke verhoging van het aantal politieke mandatarissen, 
een schuldovername (fusiebonus) en de optimalisatie van het organiek kader rond fusies. 
Daarnaast ondersteunt de Vlaamse Regering de gemeentebesturen die de beslissing tot fusie nemen en 
begeleidt hen bij de implementatie ervan. ABB ondersteunt de fusietrajecten, onder meer d.m.v. een 
draaiboek en door een fusiebegeleidingsteam, dat de besturen met raad en daad bijstaat. 
 
Fusies bieden verschillende voordelen voor het lokale niveau:  

• een betere interne beheersing van de gemeentelijke organisatie; 
• een meer efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan burgers en bedrijven; 
• een grotere beleidscapaciteit; 
• een sterkere positie binnen de regio. 

Maar ook voor de realisatie van Vlaamse doelstellingen biedt schaalvergroting belangrijke voordelen. De 
oplossing voor heel veel maatschappelijke uitdagingen die de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als 
duurzame en welvarende regio bedreigen, liggen op het (boven)lokale niveau. 
 
De bestuurlijke evolutie van de schaaloptimalisatie van onderuit zal een versnelling hoger moeten 
schakelen als ze het tempo van de razendsnel evoluerende en complexer wordende maatschappelijke 
uitdagingen wil volgen. Om te garanderen dat de Vlaamse steden en gemeenten ook in de toekomst 
over de nodige capaciteit beschikken om hun opdrachten op te nemen, dringt zich een meer dwingende 
schaaloptimalisatie op. 
 
Vrijwillige fusies hebben een aantal voordelen: zij verhogen het lokale draagvlak en de lokale besturen 
kunnen zelf het ritme bepalen. Verplichte fusies kunnen echter een hefboom zijn om de bestuurskracht 
in globo te verhogen, de bestuurlijke organisatie te versnellen en bijgevolg het debat over een bredere 
heroverweging open te trekken.  
 
Op basis van de aangevoelde noodzaak voor sterke lokale besturen die mee instaan voor de realisatie 
van Vlaamse doelstellingen en op basis van de geleerde lessen van de piloottrajecten uit de vorige 
regeerperiode, pleit ABB ervoor verder in te zetten op het instrument van de fusies van gemeenten door 
een actief stimulerings- en ondersteuningsbeleid. Om de nadelen van het louter vrijwillige karakter van 
fusies tegen te gaan en om het proces de noodzakelijke versnelling te geven, geven we de voorkeur aan 
de gestuurde vrijwilligheid, maar met een duidelijk engagement van de Vlaamse Regering om tegen 
2030 een halvering van het aantal Vlaamse gemeenten te realiseren. 

3.1.2.2 Regiovorming 
De Vlaamse Regering heeft er in het regeerakkoord 2019-2024 voor gekozen om in te zetten op 
regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. De 
burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en 
leiden tot minder mandaten. 
 
Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking 
te stimuleren, bakent de Vlaamse Regering referentieregio’s af waarbinnen alle vormen van 
intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden. 
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De kadernota van 9 oktober 2020 van de Vlaamse Regering gaf de visie op regiovorming weer en bevat 
een kaart met aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s. De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs 
de lokale gesprekken over regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren op basis van de 
bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. Ook de ministers 
van de Vlaamse sectorale domeinen stelden een advies op. 
 
Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe kadernota goed die voorziet in de indeling in 
17 referentieregio’s en het vervolgtraject vaststelt. 
 
Ook hier geldt dat een nog sterker VO-breed engagement om de referentieregio’s als basis voor 
bovenlokale samenwerking te gebruiken, een hefboom kan zijn voor de Vlaamse 
heroverwegingsoefening en de decentralisatieagenda.  
 

3.1.2.3 Provincies 
 
Naast de regio’s blijven de provincies een belangrijke speler op het bovenlokale vlak.  De Vlaamse 
Regering initieerde in de regeerperiode 2014-2019 een project tot afslanking van het provinciaal 
bestuursniveau om een vereenvoudigd bestuurlijk landschap in Vlaanderen te creëren. Het accent lag 
enerzijds op een sterker lokaal bestuursniveau met meer bevoegdheden en beleidsvrijheid én anderzijds 
een meer kaderstellende Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2018 werden de taken/bevoegdheden die de 
provincies uitoefenden in de “persoonsgebonden” aangelegenheden overgeheveld naar de lokale 
besturen en/of de Vlaamse overheid, inclusief een wijziging van de financiering van de Vlaamse 
provincies.  
 
Het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering garandeert deze regeerperiode bestuurlijke rust 
voor de provincies tot 2024. Dit staat op gespannen voet met de ambitie van de Vlaamse brede 
heroverweging en het instrument van decentralisatie, waarbij een duurzame impact wordt nagestreefd. 
De onduidelijkheid over de toekomst van de provincies bemoeilijkt in elk geval het debat over een 
mogelijke herverdeling van de taken. 
 
Om die reden pleit het Agentschap Binnenlands Bestuur dat er op korte termijn duidelijkheid komt over 
de toekomst van de provincies alsook over een afbakening van de taken en bevoegdheden van enerzijds 
de regio’s en anderzijds de provincies in de bovenlokale bestuurslaag. 

3.1.2.4 Commissie decentralisatie 
De Vlaamse regering heeft net als in de vorige regeerperiode de ambitie om samen met de lokale 
besturen te overleggen in een commissie decentralisatie. Die zal bekijken op welke terreinen, bovenop de 
in dit regeerakkoord gemaakte afspraken, en door aanpassing van welke regelgeving en binnen welke 
termijn, zij de autonomie voor de lokale besturen kan verhogen. Dit kan door o.a. de afschaffing van 
Vlaamse sturing, minder of soepelere normering of de aanpassing van administratieve praktijken. 
 
Het eindverslag van de commissie decentralisatie van de vorige regeerperiode bevat een grote waaier 
aan afspraken tussen de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen waarbij de Vlaamse 
overheid zich engageert om de autonomie van de lokale besturen te vergroten binnen hun bestaande 
bevoegdhedenpakket. Het slotrapport bevat 42 specifieke fiches met de concrete decentralisatie-
afspraken, de realisaties van de afgelopen regeerperiode en een samenvatting per beleidsdomein.  Dit 
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heeft geresulteerd in een Vlaamse overheid die significant meer ruimte en autonomie laat aan de lokale 
besturen om op basis van de eigen noden en wensen hun lokale beleid vorm te geven binnen de ruime 
kaders die zijn uitgetekend door de Vlaamse overheid. Het eindverslag bevat echter geen harde 
garanties tot verregaande verruiming van het lokale bevoegdhedenpakket (nieuwe taken en 
bevoegdheden), noch tot het overnemen van middelen en personeel van Vlaamse overheidsdiensten. 
 
Decentralisatie is gelinkt aan bestuurskracht, waaronder schaalgrootte. Een verdere decentralisatie is 
slechts mogelijk als eerst de problematiek van de schaal wordt aangepakt. 

3.1.3 Conclusie 

Een eenvoudiger bestuurlijk landschap met minder intermediaire actoren, gekoppeld aan het beleid van 
regiovorming en het verhogen van bestuurlijke schaal van steden en gemeenten door middel van fusies 
kan de context creëren waarbinnen op termijn een échte betekenisvolle decentralisatie kan plaatsvinden 
en een breder debat over spending reviews mogelijk is. 
 
Het is echter aan de Vlaamse Regering om te beslissen over een bijsturing of een versnelling in deze 
trajecten, en de afspraken uit het regeerakkoord al dan niet aan te passen. ABB is steeds bereid om 
hierover in dialoog te gaan en de instrumenten verder toe te lichten. 
 

3.2 FONDSEN LOKALE FINANCIERING 

De fondsen lokale financiering omvatten het gemeentefonds, de dotatie responsabiliseringsbijdrage, het 
openruimtefonds, effecten grootstedelijk gebied  en aanpak mobiliteitsknooppunten. 
 
Heel wat elementen van het gemeentefonds worden in vraag gesteld: de actualiteitswaarde van de 
parameters, de voorafnames voor de centrumsteden/regionale steden/kustgemeenten, de penalisaties 
voor te lage aanslagvoeten PB en OOV, de waarborgregelingen, de aanvullende dotaties die er de laatste 
jaren werden aan toegevoegd, de aanwending van de middelen en niet in het minst de groeivoet van 
3,5% van de hoofddotatie. Daarnaast zijn er andere algemene financieringslijnen die niet werden 
geïntegreerd in het Gemeentefonds omwille van de politieke geladenheid rond veranderingen aan het 
Gemeentefondsdecreet: de regularisatiepremies voor de ex-contingentgesco’s (vanaf 2016), de dotatie op 
basis van de responsabiliseringsbijdragen van de lokale besturen (vanaf 2020) en de dotatie voor open 
ruimte (vanaf 2020). 
 
De laatste studie over het Gemeentefonds dateert van 2009 (“Evaluatie van de in het decreet van 5 juli 
2002 bepaalde groeivoet en verdelingscriteria en formuleren van beleidsvoorstellen en/of denksporen 
voor een hervorming van het Gemeentefonds – PWC, 28 mei 2009). Deze studie heeft geen aanleiding 
gegeven tot een wijziging van het Gemeentefondsdecreet (omwille van de politieke gevoeligheid van 
dat onderwerp). Die studie is intussen achterhaald gezien de gewijzigde sociaal-economische en 
bestuurlijke context. 
 
Recent (november 2020) werd in het kader van het SBV wel een onderzoeksrapport opgeleverd (door 
Wouter Van Dooren en Jolijn De Roover) over “De impact van de verfondsing van sectorale financiering 
op de lokale beleidsdynamiek”. Het doel van dat onderzoek was om na te gaan hoe en in welke mate de 
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inkanteling van de 7 geoormerkte sectorale subsidies in het Gemeentefonds in 2016 een impact heeft 
gehad op de lokale uitgavenpatronen en de beleidsdynamiek van de gemeenten.  
Uit dat rapport zijn een aantal interessante vaststellingen gekomen die ook onrechtstreeks pleiten voor 
meer algemene financiering i.p.v. sectorale financiering.  

- De inkanteling van de geoormerkte doelsubsidies in het gemeentefonds in 2016 heeft de formele 
autonomie van lokale besturen uitgebreid. 

- Ook de lokale perceptie van autonomie is toegenomen. De gepercipieerde autonomie wordt 
echter op een andere manier gebruikt dan verwacht: in tegenstelling tot wat de sectorale 
administraties en adviesraden hadden verwacht, wordt een stijging i.p.v. een daling van de 
exploitatie-uitgaven in de ingekantelde “zachte” beleidsvelden vastgesteld. In vergelijking met de 
periode voor de verfondsing (i.e. 2014-2015) spenderen steden en gemeenten systematisch meer 
aan het sport-, jeugd- en cultuurbeleid.  

- Ook binnen de beleidssectoren, overheen de beleidsdoelstellingen, zien we verschuivingen in 
exploitatiebudgetten en -uitgaven. Sinds 2016 geven steden en gemeenten binnen de 
beleidsvelden sport, jeugd en cultuur, significant meer uit aan ‘echt’ lokaal beleid (i.e. acties die 
ten tijde van de oormerking niet gesubsidieerd werden via de Vlaamse beleidsprioriteiten) en 
significant minder aan acties die kaderen binnen de vroegere Vlaamse beleidsprioriteiten. Dit is 
een indicatie dat steden en gemeenten de grotere beleidsautonomie benutten om beleid te 
voeren afgestemd op de lokale context, vragen en noden. 

- Daarnaast wordt, ook in tegenstelling tot de verwachtingen, vastgesteld dat politieke stabiliteit 
ipv politieke verandering een grotere stimulans biedt voor beleidsverandering. Dit toont het 
belang aan van ervaring en kennis voor het optimaal gebruik van autonomie.  

 
Het heroverwegen van het Gemeentefonds betreft een opportuniteitsvraag, die momenteel politiek 
onhaalbaar is. Er is wel een onderzoek lopende vanuit de administratie m.b.t. lokale financiering dat op 
langere termijn tot een aantal scenario’s moet leiden. Er wordt binnen het Steunpunt Bestuurlijke 
Vernieuwing namelijk een onderzoek opgestart naar de (her)financiering van de lokale besturen, ook 
rekening houdende met recente evoluties op het bestuurlijk terrein, zoals de regiovorming en de 
fusieoperaties. Dat onderzoek zou ruimer gaan dan het gemeentefonds en bv. ook de lokale fiscaliteit 
omvatten. De timing hiervan is 2024. De doelstellingen van het onderzoek zijn: 
1. Een overzicht bieden van de huidige principes van de verdeling aangevuld met alternatieve 

principes door middel van participatief onderzoek en buitenlandse cases  
2. Het in kaart brengen van de effecten van de huidige algemene financiering 
3. Inzichten verwerven in alternatieve operationaliseringen voor diverse criteria  
4. Het ontwikkelen van hervormingsscenario’s 
5. Het toetsen van de hervormingsscenario’s 

3.3 SUBSIDIES CREMATORIA/NIET-BESCHERMDE EREDIENSTGEBOUWEN 

Het beleidskrediet “EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN”  
omvat voornamelijk de subsidies voor crematoria en niet-beschermde eredienstgebouwen (2.959.000 
euro in 2021). Met toepassing van het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor 
gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele 
dienstverlening en crematoria (BS 13.08.2013) kunnen subsidies toegekend worden voor: 
• nieuwbouw van crematoria; 
• renovatie van niet-beschermde eredienstgebouwen; 
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• aanpassingsinvesteringen voor de nevenbestemming in niet-beschermde parochiekerken; 
• haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming of nevenbestemming. 
 
De overige middelen op SJ0-1SMC2GA-WT gaan naar juridische procedures en adviezen, 
beleidscommunicatie, werkingsmiddelen voor de beroepscommissie voor tuchtzaken, 
consultancy/studieopdrachten en beleidsgericht onderzoek (SBV). 
 
Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de lokale besturen meer mogelijkheden en stimuli zal worden 
aangeboden om in te zetten op een adequaat en toekomstgericht beleid over de neven- en 
herbestemming van eredienstgebouwen. Met een aan de burgemeesters gerichte vragenlijst (survey) wil  
minister Somers inzicht krijgen in het aantal doorgevoerde, lopende en geplande neven- en 
herbestemmingen in de kerkgebouwen die gebruikt worden voor de rooms-katholieke eredienst, en 
tegelijk peilen naar hun evaluatie van deze processen en hun adviezen inzake het toekomstige beleid 
van de Vlaamse regering in deze materie. Op basis van de resultaten van deze survey wordt onderzocht 
of er effectiever beleid kan worden gevoerd in functie van de wijzigende omstandigheden en 
uitdagingen in het parochiekerkenlandschap. Ook een grotere rol voor private initiatieven moet tot de 
mogelijkheden kunnen behoren.  
 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde daarom in maart – april 2021 een survey bij de 
burgemeesters met als centrale onderzoeksvraag “welke zijn de hinderpalen voor de realisatie van 
herbestemmingsprojecten”. Er vonden ook gesprekken met stakeholders plaats. Het eindrapport is 
beschikbaar op lokaalbestuur.vlaanderen.be. 
 
ABB bereidt een nieuwe conceptnota voor, die wellicht na het zomerreces wordt geagendeerd op de 
Vlaamse Regering. De conceptnota zal vermoedelijk voorstellen bevatten voor de optimalisatie van de 
budgetten gekoppeld aan crematoria/niet-beschermde eredienstgebouwen. 
 

3.4 KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN 

3.4.1 Beschrijving 

 
In 2007 startte de interlokale vereniging “Kenniscentrum Vlaamse Steden” (KCVS) via een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 13 centrumsteden en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG). In 2008 wordt een personeelslid van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ter 
beschikking gesteld aan het KCVS. Dit personeelslid neemt momenteel het directeurschap op. Deze 
terbeschikkingstelling is vastgelegd in  een overeenkomst tussen de VVSG en ABB. Jaarlijks ontvangt het 
KCVS een werkingstoelage2. In 2008 bedroeg deze toelage  100.000 euro voor de uitvoering van het 
samenwerkingsprotocol van 5 mei 2008.  Dit bedrag is in de loop der jaren regelmatig aangepast. In 
2020 ontving het KCVS een subsidiebedrag van 118.000 euro (toepassing van de 6% besparing). In 2019 
was dit bedrag nog 126.000 euro. Vanaf 2022 zal het werkingsbudget structureel verhoogd worden met 
50.000 euro, zodat de subsidie vanaf dan 168.000 euro zal bedragen. 
 

 
2 De subsidie wordt in de feiten toegekend aan de VVSG voor de werking van het KCVS. Reden hiervoor is dat het KCVS geen rechtspersoonlijkheid heeft en een 
onderdeel van de VVSG is. 
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Het KCVS heeft als doel om de kennis die in de steden aanwezig is te ontsluiten, ontwikkelen en delen, 
maar ook om vanuit die kennisverwerving de samenwerking tussen de Vlaamse steden te stimuleren 
richting een innovatief, effectief en efficiënt lokaal stedelijk beleid. De werking van het KCVS is  in eerste 
instantie gericht naar de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Verder heeft 
het KCVS tot doel om op diverse beleidsniveaus acties op te zetten  met het oog opeen meer en beter 
stedelijk gericht beleid.  
 
De werking van het KCVS steunt op interlokale samenwerkingsovereenkomsten van vijf jaar. Deze 
worden telkens verlengd voor maximaal vijf jaar met een beslissing van de gemeenteraden van de 
centrumsteden en de Raad van Bestuur van de VVSG. Tot op vandaag liepen er drie overeenkomsten 
(2007-2011; 2012-2016; 2017-20213). Na elke periode van vijf jaar volgt een evaluatie van de aflopende 
overeenkomst met het oog op de verlenging van de samenwerking. Daarnaast is er  elk jaar  eveneens 
een tussentijdse evaluatie in de vorm  van het jaarplan en een jaarverslag.  
Sinds haar start heeft het KCVS op meer dan 24 thema’s acties opgezet. De thema’s worden vastgelegd in 
de vijfjarige programma’s en kregen in samenwerking met de centrumsteden, verdere ontwikkeling in 
tientallen projecten.  
 
Op dit ogenblik bestaat het KCVS uit 2 voltijdse medewerkers (inclusief het gedetacheerd personeelslid 
vanuit ABB). De inkomsten bestaan enerzijds uit jaarlijkse bijdragen van de VVSG, de centrumsteden, de 
VGC en Belfius. Anderzijds ontvangt het KCVS een jaarlijkse financiering vanuit het ABB –  aan de hand 
van een subsidiebesluit. Deze subsidie van ABB is een werkingssubsidie voor personeels- en 
werkingskosten.  
De gegenereerde inkomsten stellen het KCVS in staat om de meerjarenplanningen door te vertalen in de 
jaarplannen (http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/2017-2021/Paginas/default.aspx) en deze uit te 
voeren.  
 
Het KCVS wordt aangestuurd op 3 niveaus: een beheerscomité, het dagelijks bestuur en diverse 
werkgroepen. 

- Het beheerscomité4 legt het jaarlijks actieplan vast  en evalueert de werking en jaarrekening van 
het KCVS  te evalueren (op basis van evaluatie door de centrumsteden en de VGC en VVSG).  

- Het dagelijks bestuur5 ondersteunt en bereidt de werking van het Beheerscomité voor .  
- De werkgroepen ontwikkelen en delen kennis over diverse thema’s inzake stedelijkheid en 

vertalen deze vervolgens in projecten en beleidsacties. 
ABB is niet vertegenwoordigd in het beheerscomité of het dagelijks bestuur, de VVSG wel naast de 
centrumsteden en de VGC. 
 
In het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging wordt nagegaan of het KCVS een essentiële 
bouwsteen is om het Vlaamse Stedenbeleid mee vorm te geven en wordt de positionering, 
doelstellingen en meerwaarde van het KCVS onderzocht. Wat is de impact van het Vlaamse Stedenbeleid 
op de jaarprogramma’s en in hoeverre is het KCVS een essentiële partner om het Vlaamse Stedenbeleid 
vorm te geven en te implementeren? 
 

 
3 http://www.KCVSvlaamsesteden.be/samenwerken/Paginas/default.aspx , http://www.KCVSvlaamsesteden.be/2012-
2016/Paginas/Samenwerkingsovereenkomst2012%E2%80%932016.aspx en http://www.KCVSvlaamsesteden.be/2017-2021/Paginas/default.aspx 
4 Samenstelling: http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Paginas/Beheerscomit%C3%A9.aspx. 
5 Samenstelling: http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Paginas/Dagelijksbestuur.aspx. 
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Overzicht subsidie KCVS laatste 5 jaar 
 2017 2018 2019 2020 2021 
werkingssubsidies 126000 126000 126000 118000 118000 

 
 
Het KCVS zit vandaag op een sleutelmoment enerzijds wordt een nieuw meerjarenplan voor de periode 
2022 – 2026 opgesteld en anderzijds zijn er personeelswijzigingen op til (pensionering van de huidige 
directeur en uitbreiding team). Dit biedt een opportuniteit om te kijken hoe het partnerschap tussen het 
KCVS en het team Stedenbeleid versterkt kan worden.  
 
De werkings- en beleidsmiddelen op de begroting stedenbeleid omvatten naast de subsidie aan het KCVS 
verder ook nog beleidsmiddelen die ingezet worden voor het Smart Flanders-programma en de Vlaamse 
Smart Region, de jaarlijkse subsidies Mobipunten en grootstedelijke problematieken, de nominatim 
subsidie aan de VGC, projectsubsidies aan projecten met een beperkte doorlooptijd, gemeente- en 
stadsmonitor, kennisdeling en ondersteuningstraject van de 21 provinciale steden. Deze instrumenten 
vallen buiten scope. Op de subsidie van de VGC is er in 2019 bespaard, het Smart Flanders Programma is 
na de eerste periode van 3 jaar in 2019 geëvalueerd en herfocust naar een werking met jaarthema’s. 
VLOCA en Smart Region zijn recente initiatieven gestart in 2020, waardoor het momenteel nog te vroeg 
is om een grondige evaluatie te doen. Ook de subsidiestromen voor de Mobipunten zijn deze 
regeerperiode ingevoerd, alsook de uitbreiding van de subsidies voor grootstedelijke problematieken (cf 
het Regeerakkoord 2019-2024). 
 

3.4.2 Analyse 

 
De kernactiviteiten van het KCVS situeren zich rond vijf pijlers: 
1. Kennisverzameling en -ontsluiting: impliciete en expliciete kennis verzamelen en toegankelijk maken 
2. Kennisontwikkeling: nieuwe kennisbehoeften detecteren en kennis hierop afstemmen 
3. Kennisbemiddeling: (ad hoc) kennisvragen voorzien van antwoorden 
4. Netwerkvorming: interactie en ervaringsuitwisseling tussen de steden faciliteren en versterken 
5. Beleidsbeïnvloeding: vanuit kennis het stedenbeleid van andere overheid beïnvloeden. 
 
Deze kernactiviteiten worden gekoppeld aan het meerjarenprogramma dat om de vijf jaar wordt 
uitgewerkt. Dit meerjarenplan komt tot stand in nauwe samenwerking met de centrumsteden en de 
VGC, door bevragingsrondes bij de managementteams. Via deze werkwijze worden de thema’s die 
verder gezet worden en de nieuwe thema’s bepaald. Deze thema’s worden vervolgens doorvertaald in 
projecten en beleidsacties (cf. supra). 
 
Samenwerking van het KCVS met de Vlaamse overheid en het team Stedenbeleid (ABB) 
Naast de samenwerking met het team Stedenbeleid van ABB zijn er ook nog interacties met andere 
entiteiten van de Vlaamse overheid (departement Omgeving, Team Vlaams Bouwmeester, …) . De 
samenwerking met diverse Vlaamse departementen en agentschappen verloopt vooral via werkgroepen 
en bilateraal overleg. Er bestaat met andere woorden  geen structureel overleg- of beslissingsorgaan 
tussen de Vlaamse overheid en het KCVS. 
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Voor de afstemming en interactie tussen het KCVS en het team Stedenbeleid van ABB zijn twee formele 
overlegmomenten vastgelegd: 

- tweemaandelijkse overlegmomenten tussen team Stedenbeleid, het KCVS en het kabinet Somers  
- de jaarlijkse rapportering in het kader van de afrekening van de jaarlijkse subsidie. 

Er zijn momenteel ook informele overlegmomenten voorzien tussen team Stedenbeleid en het KCVS. De 
focus ligt daarbij vooral op het delen van relevante informatie en het beter op elkaar afstemmen van de 
lopende projecten. 
Verder is er ook een formele vertegenwoordiging van beide organisaties in diverse projecten: de 
stuurgroep Smart Flanders, de stuurgroepen van verschillende subsidieoproepen en opdrachten (City 
Flows, Citizen Science), de werkgroepen en stuurgroep smart portraits, de werkgroep stadsgenoten, de 
werkgroep OBMI, de samenwerking voor de opmaak van de driejaarlijkse GSM en de stedenstuurgroep, 
… 
 
Voor de onderzoeksvraag, die vandaag voorligt, werd volgens de raamovereenkomst beroep gedaan op 
het consultancybureau Deloitte.  
Het onderzoek beoogt een interne analyse naar de realisatie van de doelstellingen, de toekomstige 
activiteiten en de manier van samenwerken tussen het KCVS en het team Stedenbeleid en hoe dit 
partnerschap tussen het KCVS en het team Stedenbeleid naar de toekomst toe versterkt kan worden om 
het Vlaamse stedenbeleid verder vorm te geven. 
 
Het KCVS is een essentiële bouwsteen om het Vlaamse stedenbeleid vorm te geven en uit te voeren. 
 
- Het KCVS is een waardevol platform om co-creatie tussen steden te stimuleren… 

Het KCVS vervult een waardevolle opdracht en tracht via diverse projecten een duurzame impact te 
realiseren in de steden. Die impact wordt erkend door de steden, VVSG en de Vlaamse Overheid. Dit uit 
zich dan ook in de keuze om ook in de toekomst, met de vormgeving van het nieuw meerjarenplan 
(2022-2026), blijvend te investeren in de organisatie. De co-creatieve werkwijze is een waardevol 
instrument. Het KCVS slaagt er namelijk in om zowel lokale beleidsmakers als ambtenaren via diverse 
platformen samen te brengen om tot gedragen resultaten te komen. 

Daarnaast ziet men ook een evolutie in het KCVS-team. Vandaag bestaat de organisatie uit 2 vaste 
medewerkers. De aanname is dat het team zal groeien naar 3,5 VTE met enerzijds de directeur en 2 
inhoudelijke stafleden en anderzijds een halftijdse administratieve medewerker. 

Het KCVS toont ook een zekere flexibiliteit in haar activiteiten. Door haar prioriteiten vast te leggen in 
vijfjarige programma’s tracht men telkens zo veel mogelijk nieuwe impulsen en noden vanuit de 
centrumsteden te capteren. Op die manier slaagt het KCVS erin om de juiste prioriteit te leggen op de 
stedelijke uitdagingen waarmee de gemiddelde Vlaamse centrumstad wordt geconfronteerd. 

De analyse toont evenwel ook aan dat de huidige manier van samenwerken met het team Stedenbeleid 
eerder statisch is en weinig ruimte geeft om op een dynamische wijze te bepalen hoe middelen op de 
beste manier ingezet kunnen worden vanuit het perspectief van de Vlaamse beleidsprioriteiten en de 
noden van de centrumsteden en de VGC. 

 

- Het KCVS is sterk gefocust op de noden van de 13 centrumsteden en de VGC, en minder op de 
Vlaamse doelstellingen inzake stedelijkheid en stedenbeleid. 
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Het KCVS is ontstaan vanuit de gedachte “door en voor de centrumsteden”, waarbij het zij dan ook 
vertrekt vanuit de noden en uitdagingen van de centrumstad en minder vanuit een Vlaams breed 
perspectief. Ter illustratie, tijdens het vormgeven van een nieuw meerjarenplan is er een sterke bottom-
up benadering richting de centrumsteden en de VGC, maar ziet ABB onvoldoende interactie met andere 
relevante stakeholders in het stedelijk ecosysteem om te toetsen of (nieuwe) thema’s ook voldoende 
belangrijk zijn voor andere, kleinere stadsbesturen.  

Binnen de huidige governance (Beheerscomité en Dagelijks bestuur) van het KCVS is er niet echt een 
vertegenwoordiging van het bredere stedelijk ecosysteem waarin het KCVS opereert. De samenwerking 
met deze andere partners bevindt zich hoofdzakelijk op het niveau van de werkgroepen of bilateraal 
overleg. 

Het gebrek aan een structurele governance poneert dan ook een zeker risico. Aangezien de Vlaamse 
Overheid (d.i. het team Stedenbeleid van ABB) de rol opneemt als subsidiërende instantie waarbij 
middelen ter beschikking worden gesteld is het van belang dat de nodige check-en-balances aanwezig zijn 
om te oordelen of deze middelen op de juiste manier worden ingezet.  

Het aandeel van ABB in de jaarlijkse inkomsten vertegenwoordigt immers een significant deel waarmee 
de dagelijkse werking gesubsidieerd wordt(+- 30% van totale inkomsten van het KCVS), maar de return 
naar het Vlaamse beleid is eerder  beperkt rekening houdend met de huidige beleidsdoelstellingen. De 
vraag moet gesteld worden of men meer impact kan krijgen met dezelfde middelen door ook in te 
zetten op de beleidsinitiatieven van het Vlaamse Stedenbeleid zodat projecten en oplossingen 
ontwikkeld worden die een toepassing kunnen vinden bij meerdere steden en gemeenten en ook passen 
in de beleidsnota Stedenbeleid.  

Het KCVS is in de tijd ook geëvolueerd en zorgt ook voor kennisspreiding ruimer dan enkel de 13 
centrumsteden en de VGC. Ter illustratie, de automatische rechtenverkenner die ontwikkeld werd 
binnen het Speerpuntenprogramma heeft eveneens haar weg gevonden bij andere steden en gemeenten. 
Dit geldt ook voor het ORBA-project. Het KCVS moet ernaar streven om de resultaten voortvloeiend uit 
het meerjarenplan  ook te ontsluiten naar de andere steden en gemeenten in Vlaanderen al dan niet in 
partnerschap met de VVSG.  

3.4.3 Scenario’s  

De huidige werkwijze, met een jaarlijks subsidiebesluit zorgt eerder voor een statische samenwerking 
met weinig ruimte om de toegewezen middelen op een meer dynamische wijze in te zetten met het oog 
op de Vlaamse beleidsprioriteiten. De directeur van het KCVS gaat in 2023 met pensioen, de 
overeenkomst van detachering waarin een aantal afspraken bepaald zijn voor het Vlaamse beleid, loopt 
dat ook ten einde. Dit is nu dan ook een momentum voor een nieuw kader van een structureel 
partnerschap. Daarbij moeten de nodige check-en-balances geformuleerd worden opdat op een degelijke 
manier geoordeeld kan worden of de middelen op de juiste manier worden ingezet. 
 
Een duurzaam partnerschap kan op basis van volgende vijf  scenario’s gerealiseerd worden: 

1. Status quo, nl de verderzetting van de huidige werkwijze op basis van een jaarlijks 
subsidiebesluit waarbij in het besluit bijkomende doelstellingen opgenomen kunnen worden; 
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2. Partnerschap op basis van een meerjarige beheersovereenkomst waarbij de doelstellingen en de 
verwachtingen voor een vijfjarige periode worden vastgelegd met daaraan gekoppeld een 
financiële ondersteuning; 

3. Partnerschap via projectsubsidiëring, waarbij de middelen enkel ter beschikking worden gesteld 
voor geselecteerde projecten en dus niet langer een werkingssubsidie; 

4. Dynamische samenwerking op niveau van het dagelijks bestuur van het KCVS waarbij een 
afgevaardigde vanuit het team Stedenbeleid participeert in het vormgeven van de doelstellingen 
en activiteiten van het KCVS; 

5. Partnerschap dat decretaal wordt verankerd, waarbij de kernopdrachten, de doelstellingen, de 
governance en het financieringsmechanisme worden vastgelegd. 

 
Deze vijf scenario’s worden aan de hand van volgende criteria beoordeeld waarbij telkens de voor- en 
nadelen worden beschreven: 
- Duurzaamheid van het partnerschap (duurzaamheid met ruimte voor wendbaarheid en flexibiliteit) 
- Kosten-efficiëntie (impact op de doelgerichte inzet van de middelen) 
- Plan- en rapporteringslasten (mate van administratieve lasten in de uitvoering en beheer) 
 
De verschillen tussen de scenario’s  situeren zich vooral op de impact van ABB bij de inzet van de 
toegekende middelen aan het KCVS voor de projecten en activiteiten en op de mate waarin het KCVS 
meer of minder vrijheid heeft op de inzet van de haar toegekende middelen Eén van de scenario’s 
suggereert een ruimere inspraak van ABB zowel in de bestuursstructuren van het KCVS als in de inzet 
van de toegekende middelen. Op die manier kan ABB  sturend optreden zodat het KCVS doorheen haar 
activiteiten meer bijdraagt tot de beleidsdoelstellingen van de minister. Het scenario van een meerjarige 
beheersovereenkomst zou dit nog extra kunnen versterken door de doelstellingen en de verwachtingen 
vast te leggen voor een langere periode.  
Deze scenario’s hebben dan wel als consequentie dat de vrije inzet van middelen door het KCVS over de 
verschillende projecten en de flexibiliteit om te reageren op nieuwe, interessante thema’s enigszins 
gefnuikt wordt  
Het scenario waarbij de toegekende middelen ter beschikking worden gesteld voor geselecteerde 
projecten is een eerder statische samenwerkingsvorm gelimiteerd tot het projectniveau, evenwel wordt 
er dan wel effectief gewerkt rond projecten die ook een Vlaamse beleidsprioriteit zijn. Ook hier is er 
geen flexibiliteit mogelijk qua inzet van de middelen en bestaat  het risico dat de prioriteiten van het 
KCVS en de centrumsteden én deze van het Vlaamse Stedenbeleid niet op elkaar aansluiten. 
Projectsubsidiëring zou bovendien een grotere planlast tot gevolg hebben voor het KCVS in tegenstelling 
tot de huidige samenwerkingsvorm.  
Het laatste scenario bekijkt de voor- en nadelen van een decretaal verankerd partnerschap. Dit is een 
rigide samenwerkingsvorm die de autonome werking van de bestaande partnerschappen van het KCVS 
in het gedrang kan brengen. Echter een decretale verankering geeft ABB de mogelijkheid om het KCVS 
sterker te omkaderen.   
Voor een meer gedetailleerde uitwerking van de  scenario’s verwijzen we naar het rapport van Deloitte 
(toegevoegd als bijlage).  

3.4.4 Conclusie 

Een belangrijke kernvraag is of het KCVS een essentiële bouwsteen is die de beleidsagenda van de 
minister mee kan ondersteunen.  
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Vandaag werkt het KCVS eerder complementair aan het team stedenbeleid en worden de thema’s 
bepaald met en door de 13 centrumsteden en de VGC. Deze thema’s maken vervolgens het 
meerjarenprogramma van het KCVS uit. 
Dit maakt dat het KCVS zeker een toegevoegde waarde biedt voor de centrumsteden en de VGC in hun 
stedelijke uitdagingen. Mits goede afstemming en afspraken kan dit uiteraard ook een meerwaarde 
bieden voor het Vlaams stedenbeleid. 
 
Het afbouwen of stopzetten van de jaarlijkse subsidie zou een grote impact hebben omdat het 
Kenniscentrum er toch in slaagt stedelijkheid op de agenda te zetten en er een prioritaire partner voor 
het Vlaamse Stedenbeleid verloren zou gaan en ook anderzijds op de slagkracht van het beperkte team 
van het KCVS. Aangewezen is de toegekende middelen efficiënter in te zetten en beter toe te zien hoe ze 
worden gebruikt voor specifieke projecten. Dit is misschien wel een goede manier om met inzet van de 
zelfde middelen toch meer te bereiken dan vandaag.  
De doelgerichtheid van het KCVS kan versterkt worden door ruimer te gaan dan de thema’s die ze 
vandaag in scope neemt en het spectrum te verruimen ter ondersteuning van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten inzake Stedenbeleid. Om dit te bereiken is een andere vorm van partnerschap 
wenselijk, om de vinger aan de pols te houden en nauwer toe te zien hoe de beleidsdoelstellingen van 
het Vlaamse stedenbeleid betere invulling krijgen in het programma van het KCVS. 

Daarom stelt team Stedenbeleid voor om de samenwerking met het KCVS te verankeren in een 
meerjarenovereenkomst, waarbij de beleidsprioriteiten zoals opgenomen in de beleidsnota Stedenbeleid 
de basis vormen van de afspraken. In het jaarlijkse subsidiebesluit kan aanvullend de koppeling gemaakt 
worden met het meerjarenplan van het KCVS. Op die manier wordt de samenwerking tussen het KCVS 
en het team Stedenbeleid dynamischer, met voldoende ruimte om op een flexibele manier in te spelen 
op wijzigende beleidsprioriteiten en/of nieuwe thema’s. 
Een aangewezen momentum om dit te verankeren lijkt ons na de eerstvolgende regionale verkiezingen 
(vanaf werkingsjaar 2025). In de overgangsperiode worden de afspraken en beleidsthema’s waarrond 
samengewerkt wordt opgenomen in het jaarlijkse subsidiebesluit of als bijlage toegevoegd bij dit 
subsidiebesluit. 
 

3.5 INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN 

3.5.1 Beschrijving 

 
Het investeringsfonds bundelt drie bestaande financieringskanalen, zijn de  stadsvernieuwing, 
grootstedenbeleid en het plattelandsfonds. Het fonds is wettelijk geregeld volgens: 

• Decreet van 23/12/2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een 
Vlaams Fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen 

• Besluit van 17 mei 2017 van  de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 
december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams 
fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvestering. 

 
Wijzigingen aan het Investeringsfonds, zowel budgettair als inhoudelijk (rechthebbende steden), vereisen 
een decreetswijziging. Verschuivingen tussen de drie pijlers (stadsvernieuwing, ex-grootstedenbeleid en 
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plattelandsfonds) zijn evenmin mogelijk zonder decreetswijziging, gelet op de procentuele verdeling van 
het fonds onder deze drie pijlers (artikel 4). 
 
In 2019 werd in 6% bespaard op de middelen van het Investeringsfonds. Het Fonds wordt als volgt 
ingezet: 
 

• Stadsvernieuwing (dit omvat 9 041 keuro): Het instrument stadsvernieuwing werd in 2015 
geëvalueerd door de betrokken steden en tegen het licht gehouden tijdens het visietraject 
Stedenbeleid dat werd uitgevoerd door IDEA Consult in 2019. In 2022 , omdat stadsvernieuwing 
dan zijn 20-jarig jubileum viert, wordt gestreefd naar een nieuwe visietekst en een vernieuwde 
jury, met als doel het herijken van het instrument stadsvernieuwing. Indien nodig wordt het 
decreet investeringsfonds hieraan aangepast. Dit deelluik van het investeringsfonds wordt uit de 
oefening gehouden 

 
• Grootstedenbeleid (dit omvat 14 274 keuro): Met de staatshervorming van 2011 werd beslist dat 

vanaf 2015 de middelen van de contacten Duurzame Stad wordt overgeheveld naar de 
gewesten. Deze middelen worden onder de gewesten verdeeld op basis van hun aandeel in de 
contracten Duurzame Stad. Intern-Vlaams blijft de bestaande verhouding tussen de 5 steden 
behouden.  
Dit laatste is nochtans een foute redenering: 
• De selectie van de steden en de verdeling van de middelen gaat in eerste instantie terug op 

de criteria zoals die in 2000, 2001 en 2005 werden vastgelegd in het kader van de stads- en 
huisvestingscontracten van het toenmalige federale Grootstedenbeleid. Het gaat hierbij om 
criteria rond inwonersaantal, het percentage van de bevolking dat in zogenaamde 
achtergestelde buurten woont (op basis van de atlas Kesteloot van 1996), het gemiddelde 
inkomen en, in het geval van de huisvestingscontracten, specifieke criteria rond huisvesting. 
In 2009 werden de stads- en huisvestingscontracten samengevoegd tot de Contracten 
Duurzame Stad. Dit zijn verouderde parameters.  

• Vanaf 2010 gebeuren er aanpassingen aan de verdeling van de middelen, op basis van een 
aantal politieke beslissingen en situaties, bijvoorbeeld een regering in lopende zaken, 
waardoor nieuwe projecten niet mogelijk werden (en het daarmee samenhangende budget 
geschrapt werd), budgettaire besparingen, een indeling in projectcategorieën die 
samenhangen met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten. 
Deze aanpassingen gebeuren niet lineair, waardoor er veranderingen optraden ten opzichte 
van de oorspronkelijke verdeelsleutel. Dit maakt dat bijvoorbeeld de stad Antwerpen in deze 
ongeveer 34.79% van het totale investeringsfonds krijgt en de vier andere steden veel minder 
(Gent 7,25%, Sint-Niklaas 1,79%, Mechelen 1,66% en Oostende 0,87%). 

 
• Plattelandsfonds (7 473 keuro): Het decreet bepaalt in artikel 17  dat de doellijst en de 

prioritiseringslijst pas op 1 januari 2024 kan worden herzien, met inwerkingtreding vanaf het 
begin van de lokale beleidscyclus die daarop volgt (m.a.w. de volgende gemeentelijke 
legislatuur).  

 
In het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging blijven Stadsvernieuwing en Plattelandsfonds uit 
scope, en wordt enkel gefocust op het Grootstedenbeleid. De parameters en verdeelsleutel van het 
Grootstedenbeleid worden onderzocht via het raamcontract door IDEA Consult, om te komen tot een 
voorstel voor scenario's, o.m. welke parameters en verdeelsleutel of andere beleidsmatige opties. 
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Overzicht laatste 5 jaar investeringsfonds: 
 
 2017 2018 2019 2020* 2021 
stadsvernieuwing 9690000 9690000 9690000 9040775 9040775 
grootstedenbeleid 15300000 15300000 15300000 14274240 14274240 
plattelandsfonds 8010000 8010000 8010000 7242951 7242951 

* Besparing 6% vanaf 2020  
 
Concreet geeft dit per begunstigde volgende cijfers (tabel middelen 2017-2021) 
 
Middelen 
ihkv GSB  

Antwerpen Gent Oostende  Mechelen Sint-
Niklaas 

Totaal  

2017 11 481 079 2 393 614 287 527 548 789 588 991 15 300 000 
2018 11481 079 2 393 614 - - - 13 874 693  
2019 11 481 079 2 393 614 287 527 548 789 588 991 15 300 000 
2020 10 711 351 2 233 139 268 250 511 997 549 503 14 274 240 
2021 10 711 351 2 233 139 268 250 511 997 549 503 14 274 240 

Totaal  55 865 939 11 647 120 1 111 554 2 121 572 2 276 988 73 023 173 

3.5.2 Analyse 

 
De evaluatie door Idea Consult is gericht op volgende onderzoeksvragen: 

• Hoe kunnen  de middelen voor het Grootstedenfonds beoordeeld worden vanuit het oogpunt 
van doelmatigheid: hebben zij in die vijf steden beleidsmatige effecten die op doelmatigheid 
wijzen? Hoe verhouden zich deze lijn voor stadsvernieuwing tot de doelmatigheid van de 
oproep naar stadsvernieuwingsprojecten? De combinatie van twee circuits eventueel tot 
verminderde doelmatigheid? Welke scenario’s zijn mogelijk, wat zijn de beleidsmatige, politieke 
en juridische consequenties van deze scenario’s, welke is de beleidsruimte voor deze scenario’s 
en welke scenario’s kunnen in deze opdracht prioritair voor verdere uitwerking worden 
gebruikt?  

• Bij de uitwerking van de scenario’s wordt vanuit de logica van het Vlaamse Investeringsfonds de 
meeste aandacht besteed aan de manier waarop de middelen van  het Grootstedenfonds  
ingezet worden voor stadsvernieuwingsprojecten, zoals beschreven in art. 6 van het decreet 
Vlaams Investeringsfonds en ingebed in het Vlaamse beleid voor stadsvernieuwing; 

• Welke stappen kunnen worden gezet om het voorkeurscenario te realiseren, inclusief mogelijke 
overgangsmaatregelen?  

 
De inkanteling in het Gemeentefonds (algemene financiering) is als theoretisch scenario meegenomen, maar 
binnen de onderzoeksopdracht niet verder behandeld, onder andere omdat dit een spoor is dat in een 
parallelle studieopdracht door het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing wordt uitgewerkt.  
 
 
Op basis van een analyse van de verdeling van de middelen – en dan in het bijzonder de veranderingen 
ten opzichte van de oorspronkelijke verdeelsleutel die vooral in de periode 2010 – 2012 werden 
doorgevoerd – wordt gesteld dat het voortzetten van het Grootstedenbeleid in zijn huidige vorm – dus 
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Opmerking: tot en met 2015 sloot de focus van de projecten sterk aan bij de eerder sociale origine van het 
Grootstedenfonds, met de mogelijkheid om ook personeel en werking te bekostigen. Er werd vooral 
geïnvesteerd in sociale projecten met een nadruk op buurtwerking, buurtopbouwwerk, buurtbemiddeling, 
werk, sociale economie, werken met en rond achtergestelde doelgroepen (bv daklozenopvang, 
risicojongeren,...). 
 
Een tweede punt betreft de twee manieren waarop in het Investeringsdecreet wordt omgegaan met 
“stadsvernieuwing”: 

• enerzijds financiering vanuit het grootstedenbeleid (art 4.1 van het decreet); 
• anderzijds d.m.v. een open oproep (project- en conceptsubsidies) (art 4.2 van het decreet).  

 
Beide manieren hebben enkele voor- en nadelen:  
De belangrijkste voordelen van de ondersteuning via het Grootstedenbeleid zijn de grotere autonomie 
voor de steden, de beperktere planlast, de zekerheid over de middelen en de mogelijkheid tot flexibele 
inzet. Dit laatste is evenwel ook meteen het grootste nadeel. Aangezien er slechts een beperkt aantal 
criteria zijn waaraan projecten binnen het Grootstedenbeleid moeten voldoen, die bovendien ruim 
omschreven zijn, mist het Grootstedenbeleid in zijn globaliteit een eigen gezicht.  
De grootste kwaliteit van de oproep stadsvernieuwingsprojecten ligt in haar kwaliteitsbewaking: steden 
worden doorheen verschillende fases van het proces aangemoedigd en ondersteund om geïntegreerd te 
werken en krijgen daarvoor een kader aangereikt. Steden worden bij de project- en conceptsubsidies 
verplicht tot grondige reflectie vooraf, de competitie via het oproepsysteem verplicht om zich 
voldoende te onderscheiden. Dit draagt ook bij aan de capaciteitsopbouw binnen de steden. Aldus kan 
ook verwezen worden naar het element van capaciteitsopbouw. De jury legt ook nog eens vaak 
bijkomende kwaliteitsvoorwaarden op. Grootste nadelen zijn de onzekerheid om de middelen te 
verkrijgen en een zekere administratieve last.  
 

3.5.3 Scenario’s  

 
In de eerste plaats is het behoud van het Grootstedenfonds als apart kanaal op langere termijn niet 
wenselijk.  
Belangrijkste argument hiervoor is dat de verdeelsleutel, dit is enerzijds de keuze voor de keuze voor de 
vijf steden en anderzijds de verdeling van de middelen onder die vijf steden, niet langer te motiveren 
valt. Door de verschillende besparingsoperaties en aanpassingen aan de oorspronkelijke verdeelsleutel 
zijn de verhoudingen in de periode 2010-2012 dermate scheefgegroeid dat er van een objectieve 
onderbouwing geen sprake meer is en niet meer onderbouwd. Bij de regionalisering van de middelen in 
2015 zijn de scheefgegroeide verhoudingen overgenomen.  
Wat de doelmatigheid van het Grootstedenbeleid betreft, zien we dat de innovatieve meerwaarde of de 
hefboomfunctie van de uitgevoerde projecten in een aantal gevallen eerder beperkt is. Men kan stellen 
dat de middelen voor de betrokken steden zeker nog belangrijk en nuttig zijn, maar dat ze inhoudelijk 
weinig karakteristieks toevoegen en slechts beperkt leiden tot aantoonbare innovatie. Om de vijf 
betrokken steden niet voor voldongen feiten te stellen en correct te blijven, blijft de voorziene 
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financiering deze legislatuur nog best behouden, maar dooft ze als apart kanaal op langere termijn best 
uit. 
Het Grootstedenbeleid in zijn huidige vorm kunnen we beschouwen als eindig. De keuze is dan: ofwel 
worden die middelen in de reguliere financiering geïntegreerd, als deel van de globale hervorming; 
ofwel worden de middelen op een andere wijze ingezet binnen het Vlaamse stedenbeleid. Binnen die 
laatste keuze is de vraag of ze geoormerkt blijven voor stadsvernieuwing, dan wel voor andere 
stedelijke programma’s worden ingezet.  In geval van versterking van het stadsvernieuwingsinstrument 
is dan de vraag of er , nood is aan bijsturing of het opladen van ‘stadsvernieuwing’ met nieuwe of 
bijkomende beleidsdoelstellingen.  
 
Stadsvernieuwing via de projectoproep – met concept- en projectsubsidies en de thematische oproep 
scoort op vlak van doelmatigheid wel goed.  
 
Met de samenvoeging van het Grootstedenbeleid bij de oproep stadsvernieuwing, incl. de bijhorende 
middelen, ontstaat er een momentum om het instrument te herijken en om te komen tot een nieuwe 
visie op het stadsvernieuwingsinstrument, aangepast aan de huidige en toekomstige noden, inzichten, 
thematieken, beheersvormen, ... Hiermee wordt niet alleen de kwestie van het Grootstedenfonds 
opgelost, maar kunnen we tegelijk ook een nieuw en versterkt elan brengen in het oproepsysteem naar 
stadsvernieuwingsprojecten.  
 
De beleidskeuze om deze vorm van stadsvernieuwing via een open oproepsysteem verder te zetten is 
dus gerechtvaardigd en kan via de bijkomende inzet van de middelen van het Grootstedenbeleid 
versterkt worden, weliswaar pas in de volgende legislatuur. De vijf betrokken steden houden in hun 
meerjarenplan immers rekening met de middelen toegekend vanuit het Grootstedenbeleid. Vanuit het 
oogpunt van deugdelijk bestuur moeten zij daar ook tot het einde van de lokale legislatuur kunnen 
blijven op rekenen. 
 
 
 
 

3.5.4 Conclusie 

Er is eensgezindheid over de stelling dat enerzijds de selectie van de vijf steden en anderzijds de 
verdeling van de middelen onder die vijf steden niet langer houdbaar is. Mettertijd zijn de objectieve 
criteria, waarop deze selectie en bijhorende verdeelsleutel rustten, aan veranderingen onderhevig 
geweest, waardoor ze als selectiecriterium aan betekenis hebben ingeboet.  
 
Het inkantelen van de middelen grootstedenbeleid in de algemene financiering van steden en gemeenten 
is een mogelijk scenario, maar zou niet dezelfde meerwaarde hebben zoals een integratie met de 
middelen voor de oproep stadsvernieuwing dat wel biedt. De inbedding in een specifiek Vlaams 
stedenbeleid – en meer in het bijzonder bij de oproep stadsvernieuwing - geeft aan de middelen een 
grotere hefboomwerking en leidt tot sterkere projecten. Deze stadsvernieuwingsprojecten scoren goed 
op vlak van doelmatigheid en hebben onmiskenbaar bijgedragen tot een geïntegreerde kijk op 
stadsvernieuwing bij de lokale besturen en bijgevolg ook tot een sterkere capacitybuilding bij de steden. 
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Vanzelfsprekend moet de Vlaamse overheid in deze legislatuur haar engagementen tegenover de vijf 
steden blijven nakomen. De vijf betrokken steden houden in hun meerjarenplanning immers rekening 
met de middelen vanuit het Grootstedenbeleid. Bovendien is een aanpassing nodig aan het decreet op 
het Investeringsfonds: de verdelingscriteria tussen de steden en de huidige onderdelen van het 
Investeringsfonds moeten immers worden bijgestuurd. Ook dit vraagt tijd, vandaar het voorstel om de 
middelen voor het Grootstedenbeleid te integreren in de middelen die nu voor de projectoproepen voor 
stadsvernieuwing worden voorzien pas vanaf 2025 door te voeren.  
 

3.6 ANDERE 

• Organisatie verkiezingen: Het verkiezingsproces wordt telkens in al zijn facetten geëvalueerd en 
geoptimaliseerd op basis van een grondige studie, om de bureaucratie te verminderen en de 
democratie te vergroten. Dit geeft aanleiding tot verbetering van de regelgeving, de organisatie 
en de communicatie. De modernisering en de digitalisering van bepaalde componenten is daarbij 
een belangrijk streven. Ook het verkiezingsproces 2024 zal opnieuw geëvalueerd worden. Het 
wordt daarom niet opgenomen in VBH. De financiering van de organisatie van de verkiezingen 
wordt vanuit de algemene middelen gefinancierd in functie van de benodigde budgetten. 

• Initiatieven binnenlands bestuur met een digitale component: Dit budget draagt bij aan de 
digitaliseringsagenda van de Vlaamse Regering (Hefboom voor Interbestuurlijk Samenwerkend & 
Radicaal Digitaal Vlaanderen). In de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid stelt de 
minister voorop om van het platform LBLOD een overheidsbreed verhaal te maken en ook 
vanuit de lokale sector klinkt de vraag om samen te werken aan deze (linked) opendata-
strategie. Er vindt een permanente evaluatie en bijsturing plaats over de opvolging van de 
adoptiegraad en eventuele bijsturing indien nodig. Het wordt daarom niet opgenomen in VBH. 

• Provisie screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen: Naarmate de informatie- en 
screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen verder gestalte krijgt, zal de aanwending 
van de middelen worden geconcretiseerd en waar nodig bijgestuurd. Naar aanloop van de 
volgende regeerperiode wordt de werking van de dienst geëvalueerd. Momenteel is het nog te 
vroeg om hierover uitspraken te doen en het wordt daarom niet opgenomen in VBH. 

4 CONCLUSIE 

ABB roept op tot een bredere heroverweging. Een eenvoudiger bestuurlijk landschap met minder 
intermediaire actoren, gekoppeld aan het beleid van regiovorming en het verhogen van bestuurlijke 
schaal van steden en gemeenten door middel van fusies kan de context creëren waarbinnen op termijn 
een échte betekenisvolle decentralisatie kan plaatsvinden en een breder debat over spending reviews 
mogelijk is. Het is echter aan de Vlaamse Regering om te beslissen over een bijsturing of een versnelling 
in deze trajecten, en de afspraken uit het regeerakkoord al dan niet aan te passen. ABB is steeds bereid 
om hierover in dialoog te gaan en de instrumenten verder toe te lichten. 
 
98% van het budget binnenlands bestuur en stedenbeleid gaat naar de Fondsen lokale financiering 
(waaronder het Gemeentefonds). Het heroverwegen van het Gemeentefonds is echter een politieke 
opportuniteitsvraag. Er wordt binnen het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing wel een onderzoek 
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opgestart naar de (her)financiering van de lokale besturen, ook rekening houdende met recente 
evoluties op het bestuurlijk terrein, zoals de regiovorming en de fusieoperaties. Dat onderzoek zou 
ruimer gaan dan het gemeentefonds en bv. ook de lokale fiscaliteit omvatten. De timing hiervan is 2024. 
 
ABB bereidt een nieuwe conceptnota voor over de subsidies crematoria/niet-beschermde 
eredienstgebouwen, die wellicht na het zomerreces wordt geagendeerd op de Vlaamse Regering. De 
conceptnota zal vermoedelijk voorstellen bevatten voor de optimalisatie van de budgetten. 
 
In dit eindrapport ligt de focus op administratieve vereenvoudiging en waar mogelijk optimalisatie m.b.t. 
het Vlaamse Stedenbeleid. Initiatieven en investeringen voor het Vlaamse Stedenbeleid worden gelet op 
de vorige besparingsronde niet opgenomen in deze besparingsvoorstellen van de VBH. Als de Vlaamse 
Regering de relatie en taakstelling met haar eigen agentschap en het middenveld wil herbekijken, kan 
een voorstel tot besparing op subsidies worden uitgewerkt. Zonder die beslissing is het moeilijk om 
scenario’s uit te werken zonder de vooropgestelde opdrachten van de gesubsidieerde steden en 
gemeenten en andere partners waarmee wordt gewerkt én de goede relatie met de stakeholders in het 
gedrang te brengen. 
 
In samenwerking met Deloitte werd nagegaan of het Kenniscentrum Vlaamse Steden een essentiële 
bouwsteen is om het Vlaamse Stedenbeleid mee vorm te geven. Op basis van dit onderzoek, lijkt het 
ABB aangewezen te opteren om de financiering van het KCVS te continueren. De samenwerking met het 
KCVS wordt verankerd in een meerjarenovereenkomst, waarbij de beleidsprioriteiten zoals opgenomen 
in de beleidsnota Stedenbeleid de basis vormen van de afspraken. In het jaarlijkse subsidiebesluit kan 
aanvullend de koppeling gemaakt worden met het meerjarenplan van het KCVS. Op die manier wordt 
de samenwerking tussen het KCVS en het team Stedenbeleid dynamischer, met voldoende ruimte om op 
een flexibele manier in te spelen op wijzigende beleidsprioriteiten en/of nieuwe thema’s. 
 
Een aangewezen momentum om dit te verankeren lijkt ons na de eerstvolgende regionale verkiezingen 
(vanaf werkingsjaar 2025). In de overgangsperiode worden de afspraken en beleidsthema’s waarrond 
samengewerkt wordt opgenomen in het jaarlijkse subsidiebesluit of als bijlage toegevoegd bij dit 
subsidiebesluit. 
 
Idea onderzocht de parameters en verdeelsleutel van het Grootstedenbeleid. Er is eensgezindheid over 
de stelling dat enerzijds de selectie van de vijf steden en anderzijds de verdeling van de middelen onder 
die vijf steden niet langer houdbaar is. Mettertijd zijn de objectieve criteria, waarop deze selectie en 
bijhorende verdeelsleutel rustten, aan veranderingen onderhevig geweest, waardoor ze als 
selectiecriterium aan betekenis hebben ingeboet. De versterking van het instrument stadsvernieuwing, 
binnen hetzelfde Investeringsfonds, met de middelen van het Grootstedenbeleid is de meest wenselijke 
optie, gegeven dat de oproepen naar stadsvernieuwingsprojecten  goed scoren op vlak van 
doelmatigheid en onmiskenbaar hebben bijgedragen tot een geïntegreerde kijk op stadsvernieuwing bij 
de lokale besturen. De inkanteling in stadsvernieuwing kan doorgevoerd worden vanaf 2025. 
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING WERKGROEP EN LIJST GERAADPLEEGDE PERSONEN 
 
• Samenstelling werkgroep 

 
Naam Rol / Organisatie 

  
  

 
   
  

 
  

 
• Geraadpleegde experten/consortia 
 

 
 
BIJLAGE 2: STUDIES EN REFERENTIES 

 
• Spending review Kenniscentrum Vlaamse Steden – eindrapport 25 juni 2021 van Deloitte. 
• Toekomstgerichte evaluatie Grootstedenbeleid – eindrapport 29 juni 2021 van IDEA Consult. 
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