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Context, doelstelling van het onderzoek & methode

Inleiding

Context

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS of Kenniscentrum) heeft sinds 2008 een overeenkomst met de Vlaamse Overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur – Team 

Stedenbeleid). Hierin worden de taken van het KCVS vastgelegd. Momenteel is een nieuw meerjarenplan voor het KCVS in opmaak, daarnaast zullen er in de nabije toekomst 

veranderingen komen in het personeel. Dit biedt de opportuniteit om na te gaan hoe het partnerschap tussen het Kenniscentrum en ABB versterkt kan worden.

Onderzoeksvraag

De doelstelling van dit onderzoek is een interne analyse vanuit Team Stedenbeleid naar de realisatie van doelstellingen, beoogde toekomstige activiteiten, de manier van 

samenwerking/governance tussen KCVS en VO i.f.v. nieuw meerjarenplan. We focussen ons hierbij op volgende vragen:

• Welke activiteiten voert het Kenniscentrum vandaag uit en hoe staan deze in verhouding tot de subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid.

• Op welke manier is het partnerschap tussen Kenniscentrum en de Vlaamse overheid vandaag georganiseerd. 

• Welke verwachtingen hebben de partners ten aanzien van het Kenniscentrum en hoe ervaart men de huidige resultaten.

• Hoe zou het partnerschap tussen Kenniscentrum & Team Stedenbeleid verder versterkt kunnen worden.

Methode

Gegeven dat dit project kadert in de eerste fase van het programma Vlaamse Brede Heroverweging, was de doorlooptijd van deze oefening zeer kort. In die context is er voor 

dit onderzoek primair gekozen voor een literatuurstudie aangevuld met gesprekken met het Kenniscentrum en Team Stedenbeleid (ABB). Een meer uitgebreide 

stakeholderbevraging was omwille van het vooropgestelde tijdsbestek niet mogelijk. We verwijzen naar de bijlage voor een overzicht van de voornaamste 

informatiebronnen. 

Een projectgroep werd samengesteld voor de revisie van het onderzoek (Carolina Stevens, Thierry Goossens, Sarah Erauw).
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Het Kenniscentrum Vlaamse Steden – een algemeen overzicht

Inleiding

KLANTSEGMENTEN

13 Centrumsteden

KOSTENSTRUCTUUR (cijfers 2020)

KOSTEN
Totale jaarlijkse kosten,  € 421.510,24 waarvan merendeel van de middelen naar 
personeelskost gaat (€ 279.343,49). Overige kosten omvat opdrachten aan externen 
(€ 84.788,79) en algemene werkingskosten (€ 25.379,26)

INKOMSTENSTROMEN (cijfers 2019)

Totale jaarlijkse inkomsten betreft, € 389.087,82 waarvan hoofdzakelijk een bijdrage 
via de steden en VVSG (€ 213.159,00) en financiering via de Vlaamse overheid (€ 
118.000,00)

WAARDEPROPOSITIE

Stedelijkheid in Vlaanderen 
versterken in al zijn facetten

KERNACTIVITEITEN

1. Kennisverzameling en -

ontsluiting 

2. Kennisontwikkeling

3. Kennisbemiddeling

4. Netwerkvorming

5. Beleidsbeïnvloeding

KERNMIDDELEN

• 2 vaste medewerkers

KANALEN
• Thematische 

werkgroepen
• Seminarie, denkdagen ,..
• Workshops
• Digitale communicatie 

(rapportering, website, 
nieuwsbrief,..)

KLANTRELATIES
Op basis van de 
behandelde topics, worden 
de werkgroepen 
samengesteld zodat telkens 
alle belangrijke 
stakeholders betrokken 
worden

BELANGRIJKSTE
PARTNERS
• Vlaamse Centrumsteden
• VVSG
• Vlaamse Overheid
• VGC en Brusselse partners
• Agentschap Informatie 

Vlaanderen
• Agentschap Innoveren & 

Ondernemen
• Departement Omgeving
• Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap
• Agentschap Binnenlands 

Bestuur
• Departement Buitenlandse 

Zaken
• Agentschap Integratie en 

Inburgering
• Departement Onderwijs
• Etc.

5

Dit onderzoek focust zich op de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, haar manier van samenwerking met de Vlaamse Overheid (en in het bijzonder de samenwerking 

met Team Stedenbeleid) en op welke wijze het Kenniscentrum een rol vervult in het realiseren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake stedenbeleid. Het hoofddoel van het 

Kenniscentrum Vlaamse Steden is om de stedelijkheid in Vlaanderen te versterken. Onderstaande figuur geeft een samenvatting hoe men dit tracht te bereiken. We gaan dieper in 

op de diverse facetten in het volgende hoofdstuk.
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Situering

De huidige werking van het Kenniscentrum 



© 2021 Deloitte Belgium Spending Review - ABB & Kenniscentrum - Nota© 2021 Deloitte Belgium

De Interlokale vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden als instrument voor versterkte stedelijkheid in Vlaanderen.

Situering

Oorsprong, kernactiviteiten en waardepropositie van de organisatie

• In 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse centrumsteden 

en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tot oprichting van de 

interlokale vereniging “Kenniscentrum Vlaamse Steden”. De filosofie achter deze nieuwe 

organisatie is dat onze centrumsteden vanuit gelijkaardige maatschappelijke problemen in hun 

stad op zoek willen gaan naar innovatieve oplossingen. 

• Het Kenniscentrum heeft dan ook als doel om de kennis die in de steden aanwezig is te 

ontsluiten, ontwikkelen en delen maar tevens om vanuit die kennisverwerving de 

samenwerking tussen de Vlaamse steden te bevorderen richting innovatief, effectief en 

efficiënt lokaal stedelijk beleid. Daarnaast heeft het Kenniscentrum tot doel om beleidsacties 

op te zetten op diverse overheidsniveaus aan een meer en beter stedelijkheid gericht beleid.

• De activiteiten van het kenniscentrum 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

• Sinds 2007 heeft het Kenniscentrum op diverse thema’s acties opgezet. Deze worden telkens 

georganiseerd binnen 5jarige programma’s. Ter illustratie, in de periode 2007-2021 werden 

meer dan 14 thema’s op onderzocht en kregen deze, in samenwerking met de centrumsteden, 

verdere ontwikkeling in tientallen projecten.

2007-2011 2012-2016 2017-2021

Wonen Wonen Smart Cities

Europa Europa Europees beleid & Europese 
fondsen in samenhang met 
programma’s

Stadsregionale samenwerking Denken en handelen op 
stadsregionaal niveau

Bovenlokale en stadsregionale 
arrangementen

Management Demografie en capaciteit –
Dataverzameling

OBM informatie

Publieke samenwerking Demografie en capaciteit –
Slim verdichten

Multifunctioneel en 
meervoudig ruimtegebruik

Gebiedsgerichte werking Demografie en capaciteit –
Leegstand & herbestemming

Toekomstgericht 
herbestemmen

Participatie Transitie en transformatie –
Coalitiedenken

Innovaties in de stedelijke 
administratie

Transitie en transformatie –
Transitiepraktijken in steden

Samenleven 3.0
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De Interlokale vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden als instrument voor versterkte stedelijkheid in Vlaanderen.

Situering

Bottom-up benadering in het vormgeven van haar programma

• Een nieuw meerjarenprogramma (2022-2026) krijgt momenteel vorm. Naar gewoonte start dit proces met een evaluatie van het lopende programma en het organiseren van 

een bevragingsronde bij de Managementteams van elke centrumstad met als doel om (1) te oordelen welke thema’s van het lopende programma nog gecontinueerd moeten 

worden en (2) welke nieuwe thema’s relevant zijn om te onderzoeken en te vertalen in projecten en beleidsacties.  

• Onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke thema’s binnen het nieuw meerjarenplan 2022-2026. Deze krijgen nog verdere uitwerking in de denkdag van het 

Kenniscentrum.

Te continueren thema’s uit het lopende 
meerjarenplan

Niet te continueren thema’s Nieuwe thema’s

Smart cities
- Speerpuntenprogramma
- Smart Flanders
- VLOCA
- Studiereizen 

Ruimtelijk rendement:
- Toekomstgericht herbestemmen
- Parochiekerken
- Verweving

Te bepalen (in opmaak)

O(mgeving) B(eleid) M(anagement) 
informatie:
- Rapporterings- en visualisatietools
- Werkgroep OBM informatie
- Project ORBA
- Ontwikkelen van een datawarehouse
- Werkgroep GDPR, Schillenboek

Innovaties in de stedelijke organisatie

Stadsgenoten Stadsregionale ontwikkelingen en 
arrangementen

LIFE+ BE REEL (loopt tot eind 2024) Gebiedsgericht werken

8



© 2021 Deloitte Belgium Spending Review - ABB & Kenniscentrum - Nota© 2021 Deloitte Belgium

De Interlokale vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden als instrument voor versterkte stedelijkheid in Vlaanderen.

Situering

Kernmiddelen

• Het Kenniscentrum is in staat om met een beperkt 

team en werkingsmiddelen bij te dragen tot 

kennisontwikkeling en de totstandkoming van 

praktijkgerichte oplossingen voor de Vlaamse 

centrumsteden. Anno 2021 bestaat het 

Kenniscentrum uit 2 voltijdse medewerkers. 

Mevrouw Linda Boudry staat in voor de leiding van 

het Kenniscentrum, bijgestaan door Meneer Joris 

Voets.

• De inkomsten van de organisatie bestaan enerzijds 

uit jaarlijkse bijdrages van de VVSG en 

centrumsteden (op basis van aantal inwoners), 

zoals bepaald in de intergemeentelijke 

samenwerkingsovereenkomst. Anderzijds ontvangt 

het Kenniscentrum een jaarlijkse financiering 

vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur 

(vastgelegd in een samenwerkingsprotocol). 

• De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit het 

bekostigen van de personeelskosten.

2020 2019 2018 2017

INKOMSTEN

Totale inkomsten, waarvan: € 389.087,82 € 411.512,01 € 398.275,88 € 377.636,08 

Totale bijdrage steden en VVSG € 213.159,00 € 209.200,00 € 195.624,00 € 192.044,00

Totale externe financiering, 
waarvan:

€ 136.581,00 € 158.804,00 € 158.486,00 € 158.372,61

Financiering Vlaamse Overheid € 118.000,00 € 126.000,00 € 126.000,00 € 126.000,00

VGC & Belfius etc. € 18.141,00 € 32.804,00 € 32.486,00 € 32.372,61

Andere inkomsten (overgedragen 
middelen) € 39.787,82 € 43.508,01 € 44.165,88 € 27.219,47

KOSTEN

Totale kosten, waarvan: € 421.510,24 € 371.724,19 € 354.767,87 € 333.470,20 

Personeelskost € 279.343,49 € 232.136,79 € 195.285,40 € 195.357,31

Opdrachten aan externen € 84.788,79 € 38.411,79 € 111.376,21 € 98.135,48

Algemene werkingskosten € 25.379,26 € 27.670,33 € 20.169,93 € 21.766,50

Andere uitgaven (communicatie, 
organiseren werkgroepen) € 958,34 € 37.505,28 € 27.875,23 € 17.036,61

Cofinanciering & bijdrages inzake 
projecten

€ 31.040,36
BE REEL, verweven 

werklocaties & herbestemming 
kerekn

€ 36.000
BE REEL, verweven 

werklocaties & herbestemming 
kerken

€ 61,1
Andere

€ 15.990,30
Herbestemming kerken & 

andere
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Netwerk

Kenniscentrum Vlaamse steden

De Interlokale vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden als instrument voor versterkte stedelijkheid in Vlaanderen.

Situering

Governance, partnerschap en netwerkvorming

• De werking van het Kenniscentrum steunt op interlokale samenwerkings-

overeenkomsten van vijf jaar, telkens verlengbaar voor maximaal vijf jaar bij 

beslissing van de gemeenteraden van de centrumsteden en de Raad van Bestuur 

van de VVSG. Tot op heden liepen er 3 overeenkomsten (2007-2011; 2012-

2016;2017-2021). Na elke periode van vijf jaar loopt een evaluatie met het oog op 

verlenging van de samenwerking. Elk jaar is er eveneens een tussentijdse evaluatie 

door het voorleggen van het jaarplan en jaarverslag.

• Het Kenniscentrum wordt aangestuurd op 3 niveaus: een beheerscomité, het 

dagelijks bestuur en diverse werkgroepen.

• Het beheerscomité heeft als taak om het jaarlijks actieplan vast te leggen en 

de werking en jaarrekening van het Kenniscentrum jaarlijks te evalueren, dit 

op basis van evaluatie door de centrumsteden en VVSG. 

• Het dagelijks bestuur heeft als taak om de werking van het Beheerscomité 

voor te bereiden en ondersteunen. 

• De werkgroepen hebben als taak om over diverse thema’s inzake 

stedelijkheid kennis te ontwikkelen, delen en deze te vertalen in projecten 

en beleidsacties. 

• Het kenniscentrum tracht eveneens een netwerk op te bouwen met andere 

organisaties actief in stedelijkheid. Met enkele partners heeft het Kenniscentrum 

een subsidiebesluit of samenwerkingsprotocol afgesloten (Agentschap Binnenlands 

Bestuur – Team Stedenbeleid; de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Belfius).

1

2

3

Beheerscomité – Strategische aansturing
- Burgemeesters van de dertien centrumsteden
- Vertegenwoordiger van VVSG, Kris Snijkers

Dagelijks bestuur – Operationele aansturing
- Afgevaardigden de centrumsteden, VVSG, VGC
- Experten: Nathalie Vallet en Yves De Weerdt

Werkgroepen – Programma’s voeden en ondersteunen
- Werkgroepen samengesteld op basis van de content van het 

project

Vlaamse Overheid Onderzoeksgroepen

VGC en Brusselse partners

Maatschappelijke 
actoren Internationale 

partners
Federale Overheid

Europa
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De Interlokale vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden als instrument voor versterkte stedelijkheid in Vlaanderen.

Situering

Partnerschap tussen het Kenniscentrum & de Vlaamse overheid

• Samenwerking met de Vlaamse Overheid verloopt hoofdzakelijk op werkgroep niveau en bilateraal overleg. Dit 

partnerschap verloopt doorheen diverse Departementen en Agentschappen binnen Vlaanderen.

• Er is geen structureel overleg- of beslissingsorgaan tussen de Vlaamse Overheid & het Kenniscentrum in voege die 

bijvoorbeeld toeziet op de uitvoering van het (voorgaande) samenwerkingsprotocol en subsidiëringsbesluit.

Partnerschap tussen het Kenniscentrum & ABB – Team Stedenbeleid

• In het bijzonder analyseren we ook het huidig partnerschap tussen het Kenniscentrum & Team Stedenbeleid.

• We stellen vast dat er vandaag hoofdzakelijk informele rapportering gebeurt tussen KCVS en de Team Stedenbeleid en 

berust op persoonlijke relaties. Zo is er een maandelijks informeel overleg tussen het Afdelingshoofd Beleid Steden, 

Brussel en Vlaamse Rand en directeur van het Kenniscentrum. Daarnaast wordt een tweemaandelijks overleg 

georganiseerd tussen het Kenniscentrum en kabinet Minister Somers. De focus ligt op het delen van relevante 

informatie of lopende projecten beter af te stemmen. 

• Daarnaast werken beide organisaties samen in diverse projecten, bijvoorbeeld:

• Team Stedenbeleid participeert bij verschillende werkgroepen of stuurgroepen georganiseerd door het 

Kenniscentrum (Smart Portrait, Project Stadsgenoten, OBMI)

• Eveneens participeert het Kenniscentrum op stuurgroepniveau bij specifieke programma’s in beheer door ABB 

(bv. Smart Flanders).

• Het Kenniscentrum vervult een waarnemende rol of participeert in het jureren bij projectoproepen (bv. 

projecten Slim in de Stad, Sociale infrastructuur, City Flows, Citizens Science,..)

• Een jaarlijks subsidiebesluit wordt opgemaakt waarbij op basis van het jaarplan van het Kenniscentrum 

werkingsmiddelen worden toegekend vanuit ABB - Team Stedenbeleid.

Partners binnen de Vlaamse overheid

Vlaams Energie – en Klimaatagentschap

Agentschap Onroerend erfgoed

Departement Omgeving

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Agentschap Informatie Vlaanderen

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Agentschap Binnenlands Bestuur

Agentschap Wonen Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering

Statistiek Vlaanderen

Departement Kanselarij en Bestuur

Departement Buitenlandse Zaken

Departement Onderwijs

Team Vlaams Bouwmeester
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Vaststellingen

Het Kenniscentrum als bouwsteen in het Vlaams stedenbeleid?
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Het KCVS als bouwsteen in het Vlaamse Stedenbeleid? 

Vaststellingen

Het Kenniscentrum is een waardevol platform om co-creatie tussen steden te stimuleren…

• Het Kenniscentrum vervult een waardevolle opdracht en tracht via diverse projecten in ruime thema’s een duurzame impact te realiseren. Die impact wordt erkend door de steden, VVSG en 

de Team Stedenbeleid. 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 Kenniscentrum slaagt erin om zowel lokale beleidsmakers als ambtenaren via diverse platformen samen te brengen om een gedragen 

resultaat te bekomen.

• Daarnaast ziet men ook een evolutie in het huidige 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 uit een halftijdse administratieve medewerker.

• Het Kenniscentrum toont ook een zekere flexibiliteit in haar activiteiten. Door haar prioriteiten vast te leggen in vijfjarige programma’s tracht men telkens nieuwe impulsen en noden vanuit de 

centrumsteden te capteren. Op die manier kan het Kenniscentrum de juiste prioriteit leggen, gegeven de stedelijke uitdagingen waarmee de Vlaamse centrumstad wordt geconfronteerd.

... maar is sterk gefocust op de noden van de 13 centrumsteden, en minder op de Vlaamse doelstellingen inzake stedelijk beleid.

• Een belangrijke kernvraag is of het Kenniscentrum een bouwsteen is die de beleidsagenda van de minister mee kan ondersteunen, als een partner met complementaire doelstellingen. Het 

Kenniscentrum is ontstaan vanuit de gedachte “door en voor de centrumsteden”, waarbij het Kenniscentrum 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 (MAT), maar ziet het 

Agentschap Binnenlands Bestuur-Team Stedenbeleid onvoldoende interactie met andere relevante stakeholders in het ecosysteem om te toetsen of (nieuwe) thema’s ook relevantie hebben 

voor anderen. 

• Tevens stellen we vast dat in de huidige governance (Beheerscomité en Dagelijks bestuur) er een beperkte vertegenwoordiging is van het ecosysteem waarin het Kenniscentrum opereert. De 

samenwerking met andere partners bevindt zich hoofdzakelijk op het niveau van de werkgroepen of bilateraal overleg.

• Vanuit het perspectief van het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt een significant deel van de dagelijkse werking gesubsidieerd (+- 30% van totale inkomsten van het Kenniscentrum), maar 

is het rendement te beperkt gericht op het ontwikkelen van synergiën omtrent de huidige beleidsdoelstellingen. De vraag kan gesteld worden of men meer impact kan bereiken met dezelfde 

middelen door projecten en oplossingen te ontwikkelen die een toepassing kunnen vinden bij meerdere steden en gemeenten. Ter illustratie, de automatische rechtenverkenner die 

ontwikkeld werd binnen het Speerpuntenprogramma heeft eveneens haar weg gevonden bij andere steden en gemeenten. Men moet in staat zijn om resultaten uit het meerjarenplan meer 

te ontsluiten naar de andere steden in Vlaanderen. 

• Als we de thema’s uit de Beleidsnota 2019-2024 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid naast deze van het Kenniscentrum plaatsen kan worden vastgesteld dat de prioritaire thema’s voor het 

Kenniscentrum geconcentreerd zitten rond de strategische doelstelling ‘Stedenbeleid’ en dat verder de doelstellingen rond financiën en duurzaam samenleven niet worden opgenomen.
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Een vergelijking met de Beleidsnota 2019-2024 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 

Vaststellingen

• Onderstaande tabel omvat een overzicht van de strategische doelstellingen uit de Beleidsnota van de Minister, hierbij toetsen we welke doelstellingen in het vorige, 

huidige of nieuwe meerjarenplan door het Kenniscentrum wordt ondersteund. 

14Getarget door KCVS Niet meer getarget door KCVS

De financiën van de Vlaamse gemeenten zijn duurzaam en transparant

Versterking van de gezondheid van de lokale financiën - Problematiek van de responsabiliseringsbijdrage voor de 
pensioenfactuur

- Financieringslijn m.b.t open ruimte

Verhoging van de correctheid en transparantie van de lokale financiën - Screening regelgeving en documenten BBC
- Transparantie lokale financiën

Maken van beleids- en beheerscyclus (BBC): het kader voor het strategisch en financieel beleid voor de “geconsolideerde lokale sector” - Geconsolideerde rapportering om positie gemeenteraad te 
versterken

Modernisering van de regels voor de vestiging en invordering van gemeente- en provinciebelastingen

Onze steden en gemeenten zijn plaatsen waar iedereen duurzaam kan samenleven

Met wijkverbeteringscontracten worden maatschappelijke uitdagingen op integrale wijze aangepakt - Wijkcontracten in kwetsbare wijken

Zorgen voor een duidelijk kader voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen - Erkenning geloofsgemeenschappen
- Transparantie in financiën
- Informatiedeling
- Sanctioneringsmogelijkheden uitbreiden
- Inschakelen lokale integrale veiligheidscellen

Meer mogelijkheden en stimuli bieden aan lokale besturen om in te zetten op een adequaat en toekomstgericht beleid inzake neven- en 
herbestemming van eredienstgebouwen

- Stimuli geven herbestemming kerken
- Erfgoedwaarde alle Vlaamse parochiekerken schatten

Ondersteuning van lokale besturen in hun sleutelrol bij de preventie van gewelddadige radicalisering - Preventie en reppressie van gewelddadige radicalisering
- Lokale Integrale Veiligheidscellen
- Universitair onderzoek rond aanpak
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Een vergelijking met de Beleidsnota 2019-2024 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 

Situering

• Onderstaande tabel omvat een overzicht van de strategische doelstellingen uit de Beleidsnota van de Minister, hierbij toetsen we welke doelstellingen in het vorige, 

huidige of nieuwe meerjarenplan door het Kenniscentrum wordt ondersteund. 
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Stedenbeleid: inzetten op steden en hun ondersteunen om de maatschappelijke uitdagingen op korte termijn en middellange termijn aan te 
pakken

Bestendigen en versterken van de stedelijke aanpak - Focus op 13 Centrumsteden

- Aanpak die stadsgrenzen overschrijdt

Krachtdadig aanpakken van de (groot)stedelijke problematieken en uitdagingen - Verhuisbeweging van steden naar gemeenten

- Mobiliteit via openbaar vervoer

Bouwen aan Vlaanderen als slimme regio en bijdragen aan verdere ontwikkeling van het Vlaamse Smart City-ecosysteem - Smart Flanders

- Ecosysteem bouwen voor smart cities

Deelnemen aan stedelijke netwerken en overlegorganen als Vlaamse overheid en stimuleren van de deelname van andere actoren en
lokale besturen aan de Europese en internationale netwerken

- Sustainable development goals

- Synergiën tussen Vlaams en Europees stedenbeleid

Stedenbeleid is een referentiepunt voor de Vlaamse steden - Dataomsluiting van Gemeente- en stadsmonitor verbeteren

- Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen steden en gemeenten

Getarget door KCVS Niet meer getarget door KCVS
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Scenario’s naar versterkt partnerschap
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Creëren van een nieuwe basis voor duurzaam partnerschap tussen ABB-Team Stedenbeleid en het Kenniscentrum

Scenario’s naar versterkt partnerschap

• Vanuit het perspectief van Team Stedenbeleid biedt het bestaande subsidiebesluit onvoldoende 

omkadering om de verdere samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en het Kenniscentrum 

vorm te geven. Het huidige akkoord is dan ook eerder statisch van vorm en geeft weinig ruimte 

om op dynamische wijze te bepalen hoe middelen op de beste manier kunnen ingezet worden, 

binnen het perspectief van de Vlaamse beleidsprioriteiten en de noden van de centrumsteden.

• Gezien de naderende pensionering van de directeur en de nieuwe directeur via aanwerving (i.p.v. 

detachering) zal worden aangesteld zal de huidige overeenkomst tussen het Kenniscentrum en de 

Agentschap Binnenlands Bestuur ten einde komen. Een nieuw kader is dus wenselijk om een 

structurele partnerschap verder mogelijk te maken. 

• Het gebrek aan een structurele governance poneert dan ook een zeker risico. Gegeven de 

Vlaamse Overheid een 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. 

• Verschillende scenario’s zijn mogelijk om het partnerschap te versterken, zoals het toewijzen van 

middelen op projectniveau, afspraken vastleggen via een beheersovereenkomst, een participatie 

op niveau van het dagelijks bestuur of de beoogde doelstellingen decretaal vast te leggen. We 

leggen de diverse scenario’s voor en beoordelen deze op basis van de volgende criteria:

• Duurzaamheid van partnerschap – Hoe duurzaam is de samenwerking en geeft deze 

ruimte voor wendbaarheid en flexibiliteit.

• Kosten-efficiëntie – Welke impact heeft het op de doelgerichte inzet van middelen.

• Plan- en rapporteringslasten – In welke mate zijn er hoge administratieve lasten in de 

uitvoering & beheer van de samenwerkingsvorm.
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Scenario 0 – Continueren van de huidige werking

Scenario’s naar versterkt partnerschap

Behouden van de huidige samenwerkingsvorm op basis van jaarlijkse subsidiebesluit, informeel overleg en ad-hoc samenwerking binnen specifieke project- of 
stuurgroepen.

Voordelen Nadelen

Duurzaamheid van het partnerschap
- Het Kenniscentrum heeft de vrijheid om in te zetten op verschillende 

partnerschappen buiten ABB

Kosten-efficiëntie
- Het KCVS kan de middelen vrij verdelen over de verschillende projecten en 

activiteiten in functie van meerjarenplanning

Planning & rapportering
- Jaarlijks worden er in een subsidiebesluit thema's afgebakend waarin het 

Kenniscentrum en het team Stedenbeleid activiteiten opzetten
- Het Kenniscentrum heeft de flexibiliteit om te reageren op nieuwe, 

interessante topics

Duurzaamheid van het partnerschap
- De Vlaamse Overheid kan moeilijker haar eigen beleidsprioriteiten 

vooropstellen aan het KCVS
- De Vlaamse Overheid heeft geen inspraak in dagelijks bestuur en 

beheerscomité van het Kenniscentrum, ondanks de subsidiestroom

Kosten-efficiëntie
- Beperkte flexibiliteit om subsidiestromen te wijzigen bij veranderende 

beleidsprioriteiten

Planning & rapportering
- Maandelijks wordt een informeel terugkoppelmoment opgezet naar ABB, maar 

er ontbreekt een formele, systematische rapportering
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Scenario 1 – Partnerschap via projectsubsidiering

Scenario’s naar versterkt partnerschap

De Vlaamse Overheid stelt middelen ter beschikking voor geselecteerde projecten.

Voordelen Nadelen

Duurzaamheid van het partnerschap
- Vlaamse Overheid kan haar eigen beleidsprioriteiten op projectniveau 

ondersteunen.
- Het KCVS kan zelf beslissen om al dan niet in te schrijven op projectoproepen 

en behoudt dus haar flexibiliteit.
- Huidige governance structuur van KCVS kan behouden blijven, evaluatie 

gebeurt op projectniveau.

Kosten-efficiëntie
- Indien de Vlaamse Overheid beslist om te besparen, is dit gemakkelijker door 

te voeren via een vermindering van projectsubsidies.
- Mogelijkheid om cofinanciering in te bouwen en doelmatigheid te versterken.

Planning & rapportering
- Het Kenniscentrum is vrij in het opstellen van meerjarenplanning en 

rapporteringvormen

Duurzaamheid van het partnerschap
- Eerder reactieve en statische vorm van samenwerking waarbij enkel op 

projectniveau alineëring mogelijk is tussen Vlaamse beleidsprioriteiten en de 
focusthema’s van het Kenniscentrum

- Het risico bestaat dat de prioriteiten van het KCVS en de Vlaamse Overheid niet 
aansluiten bij elkaar waardoor middelen onbenut blijven

- Onzekerheid voor het Kenniscentrum rond het behoud van een stabiele 
instroom van middelen

Kosten-efficiëntie
- Middelen kunnen niet flexibel ingezet worden, bijvoorbeeld:

• Niet-ondersteunende projecten zullen mogelijks niet meer uitgevoerd kunnen 
worden

• Activiteiten die kosteloos worden aangeboden aan centrumsteden kunnen 
mogelijks niet meer georganiseerd worden

Planning & rapportering
- Het Kenniscentrum ervaart mogelijks moeilijkheden bij het opstellen van een 

meerjarenplan omwille van onduidelijkheid omtrent de toewijzing van 
financiële middelen

- Planlasten zijn zwaar. Huidige financiering dient opgesplitst te worden in 
verschillende projectbudgetten, elk vereist een aanbestedingsprocedure en de 
nodige tussentijdse- en eindrapportering.
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Scenario 2 – Partnerschap via een meerjarige beheersovereenkomst

Scenario’s naar versterkt partnerschap

Een beheersovereenkomst legt voor een langere periode de doelstellingen en verwachtingen voor beide partijen vast en welke financiële ondersteuning daarvoor kan 
geboden worden.

Voordelen Nadelen

Duurzaamheid van het partnerschap
- Mogelijkheid om doelstellingen, beoogde inspanningen en resultaten vast te 

leggen in de overeenkomst.
- Biedt voor een langere periode zekerheid naar vorm van samenwerking en 

inkomsten/uitgaven.
- De beheersovereenkomst bouwt verder op meerjarenplanning waardoor de 

thema’s die het KCVS opneemt, kunnen aansluiten bij de beleidsagenda van de 
minister.

- Vorm van overleg-, controle en sturing kan bepaald worden (bv. plaats in het 
Dagelijks Bestuur, inrichting van een stuurgroep, etc.).

Kosten-efficiëntie
- Het KCVS kan de middelen vrij verdelen over de verschillende projecten en 

activiteiten in functie van meerjarenplanning.
- Door middel van een jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst kunnen 

de verwachtingen en de daarbij horende financiering bijgestuurd worden.

Planning & rapportering
- Verwachtingen en meetbare doelstellingen kunnen vooraf vastgelegd worden.

Duurzaamheid van het partnerschap
- Eerder statische vorm van samenwerking. 
- Verminderde flexibiliteit van het Kenniscentrum om te reageren op nieuwe, 

interessante topics wegens de vastgelegde kernopdrachten/doelstellingen in 
de beheersovereenkomst.

- Risico op overlappende governance indien er gekozen wordt voor een 
afzonderlijk overleg- controlemechanisme naast de bestaande governance 
structuren binnen het KCVS.

Kosten-efficiëntie
- Minder flexibel om besparingen door te voeren op korte termijn.

Planning & rapportering
- In het kader van de huidige werking van het KCVS is het inpassen van een 

doeltreffende beheersovereenkomst complex, omwille van de huidig tijdlijn 
van het meerjarenplan.
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Scenario 3 – Partnerschap decretaal verankeren

Scenario’s naar versterkt partnerschap

In dit scenario stellen we voorop om via decreetwijziging de kernopdrachten, doelstelling, governance en financieringsmechanisme vast te leggen. 

Voordelen Nadelen

Duurzaamheid van het partnerschap
- Verwachtingen en doelstellingen liggen vast in decreet
- De Vlaamse Overheid heeft de mogelijkheid om het Kenniscentrum sterk te 

omkaderen, waardoor de topics nauw aansluiten bij de beleidsagenda van de 
minister.

- Afspraken inzake governance kunnen vastgelegd worden, al dan niet binnen de 
bestaande bestuursorganen van het Kenniscentrum (bv. vertegenwoordiging 
van de Vlaamse Overheid binnen het Dagelijks Bestuur).

Kosten-efficiëntie
- Het Kenniscentrum heeft relatieve zekerheid omtrent de toegewezen middelen
- Het KCVS kan de middelen vrij verdelen over de verschillende projecten en 

activiteiten in functie van meerjarenplanning.

Planning & rapportering
- Alle betrokken partijen hebben een duidelijk beeld van de opdrachten die het 

Kenniscentrum de komende jaren zal vervullen.

Duurzaamheid van het partnerschap
- Rigide vorm van samenwerking
- De autonome werking van bestaande partnerschappen met andere 

stakeholders komt in het mogelijks gedrang 

Kosten-efficiëntie
- Het decreet impliceert een sterke verankering van financiële stromen, echter 

op basis van duidelijke criteria. Er is dus weinig flexibiliteit om subsidiestromen 
te wijzigen bij veranderende beleidsprioriteiten.

Planning & rapportering
- Het uitwerken van een decreet is complex en tijdrovend
- Verminderde flexibiliteit van het Kenniscentrum om te reageren op nieuwe, 

interessante topics wegens de vastgelegde afspraken in het decreet
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Scenario 4 – Dynamische samenwerking op niveau van het Dagelijks bestuur van het Kenniscentrum

Scenario’s naar versterkt partnerschap

Een afgevaardigde van de Vlaamse Overheid (ABB-Team Stedenbeleid) participeert mee in het vormgeven van de doelstellingen en activiteiten van de organisatie.

Voordelen Nadelen

Duurzaamheid van het partnerschap
- Biedt opportuniteit om meer impulsen te geven vanuit de Vlaamse 

beleidsdoelstellingen en in co-creatie te zoeken naar thema’s/projecten die 
nauw aansluiten met zowel de noden van de centrumstad als beleidsagenda 
van de minister.

- Biedt flexibiliteit om te reageren op nieuwe, interessante topics.
- Mogelijkheid om nauwere overleg/interactie te houden en sneller de impact 

van keuzes te evalueren.

Kosten-efficiëntie
- Het KCVS kan de middelen vrij verdelen over de verschillende projecten en 

activiteiten in functie van meerjarenplanning.
- De Vlaamse overheid kan nauwer de inzet van middelen en doelgerichtheid 

van de organisatie opvolgen.

Planning & rapportering
- Geen bijkomende planning of rapporteringsverplichtingen. 
- KVCS kan de bestaande planningscyclus (meerjarenplanning, jaarlijkse 

evaluatie, …) behouden.

Duurzaamheid van het partnerschap
- Vereist een wijziging van de statuten/samenstelling van het bestaande 

governance-model binnen het Kenniscentrum.

Kosten-efficiëntie
- Minder flexibiliteit om subsidiestromen te wijzigen bij veranderende 

beleidsprioriteiten.

Planning & rapportering
- Een formeel samenwerkingsakkoord blijft noodzakelijk om de rollen, 

verantwoordelijkheden en subsidies te bepalen. 
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Europa Decentraal als kenniscentrum voor lokale besturen

Een voorbeeld uit Nederland

23

Europa Decentraal als kenniscentrum voor lokale besturen Relevante inzichten

• Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid 
van en voor (semi) overheidsorganisaties in Nederland. De kerntaak 
omvat de (decentrale) overheden te informeren en adviseren over 
Europees recht en beleid en de doorvertaling daarvan in Nederlands 
beleid. 

• De organisatie is in 2002 opgericht door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en 
de Unie van Waterschappen (UvW). Deze partijen subsidiëren het 
kenniscentrum sinds 2007 structureel. 

• In 2019 was de basissubsidiëring 898.741 eur, waarvan 47% vanuit de 
BZK. Daarnaast ontvangt men ook financiering op projectniveau. Anno 
2019 bestaat de organisatie uit 14 medewerkers.

• De doelgroep (decentrale overheden) kan kosteloos gebruik maken van 
de diensten van het kenniscentrum (bv. bijeenkomsten, publicaties, 
helpdesk-functie, brexit-loket, juridisch advies vragen, etc.)

• Onderwerpen die men behandelt zijn onder meer aanbesteden in het 
sociaal domein,, Brexit, Dienstenrichtlijn, Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, Sustainable Development Goals en diverse 
andere Europese vraagstukken uit de praktijk.

• De organisatie is sterk vraaggericht. Naast een uitgetekend jaarprogramma waarbij de 
organisatie op specifieke thema’s informatie versterkt is er ook aandacht voor vragen 
vanuit de lokale overheid. Via hun ‘signalisering-loket’, helpdesk en brexit-loket tracht men 
specifieke vragen vanuit het lokaal bestuur te onderzoeken en een gepast antwoord te 
formuleren. In die zin speelt men ook de rol als adviesbureau naast het faciliteren van 
samenwerking tussen diverse entiteiten.

• Gelijkaardig met het KCVS heeft Europa Decentraal een sturend orgaan, de Raad van 
toezicht. Deze is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het jaarverslag, jaarrekening, 
vastleggen van de jaarplannen en meerjarenbegroting maar monitort ook de voortgang van 
het Kenniscentrum om te verkennen of het kenniscentrum in de toekomst ook andere 
producten en diensten kan leveren via andere financieringswijzen dan die van de huidige 
stakeholders (maar wel in overeenstemming daarmee). We merken op dat de Raad divers 
is samengesteld met vertegenwoordiging vanuit de verschillende doelgroepen/stichtende 
leden.

• Daarnaast heeft Europa Decentraal een informeel en praktijkgericht netwerk, de 
Praktijkraad. Om de plannen, producten en diensten van het kenniscentrum goed af te 
kunnen stemmen op de doelgroep maakt Europa decentraal gebruik van de input van haar 
Praktijkraad. Deze raad bestaat uit medewerkers van decentrale overheden die zich in hun 
dagelijks werk bezighouden met Europese wet- en regelgeving en beleid. De Praktijkraad 
fungeert als klankbord voor Europa decentraal. Zo signaleert de raad aandachtspunten met 
betrekking tot Europees recht en beleid in de decentrale praktijk en (toekomstige) vragen 
daarover.

In Nederland bestaat een gelijkaardige organisatie als het KCVS. Het doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing 
ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Hun kerntaak omvat informeren, adviseren en signaleren.
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Trachten meer impact te bereiken met dezelfde middelen

Conclusie

• Deze oefening kadert binnen de Vlaamse Brede Heroverweging, waarbij voor alle beleidsdomeinen, inkomsten en uitgaven, tegen het licht worden gehouden om na 

te gaan waar het efficiënter kan. 

• Uit gesprekken blijkt dat het Kenniscentrum als platform een toegevoegde waarde biedt voor de centrumsteden, maar ook voor Team Stedenbeleid. Het 

Kenniscentrum is er sinds haar ontstaan in 2007 in geslaagd om praktijkgerichte oplossingen te ontwikkelen in co-creatie met de 13 centrumsteden voor 

verscheidene stedelijke uitdagingen. 

• Echter zoeken we naar manieren daar waar het efficiënter kan. Dit kan vanuit 2 perspectieven, (1) het afbouwen van de jaarlijkse subsidie of (2) trachten beter toe 

te zien hoe middelen worden ingezet op specifieke projecten. Het eerste perspectief blijkt niet wenselijk. Een besparing op de subsidiering zou een impact hebben 

op de slagkracht van het beperkte team die het Kenniscentrum vandaag omvat.

• Het tweede perspectief is wel aan de orde. De vraag is dus niet of men eenzelfde output kan realiseren met minder middelen, echter is de vraag of we meer kunnen 

bereiken met dezelfde middelen of zelfs met een mogelijke verhoging van de middelen. De doelgerichtheid van het Kenniscentrum kan versterkt worden door 

ruimer te gaan in de thema’s die men vandaag in scope neemt, zowel voor andere steden in Vlaanderen maar ook ter aanvulling en ondersteuning van de Vlaamse 

beleidsprioriteiten inzake Stedenbeleid. Hiervoor is het belangrijk om een bredere betrokkenheid van diverse partners in het ecosysteem in te bouwen, al dan niet 

via informele of formele structuren van samenwerking zoals bijvoorbeeld van toepassing bij het Nederlands Kenniscentrum Decentraal.

• Om dit te bereiken is een andere vorm van partnerschap wenselijk, om de vinger op de pols te houden en nauwer toe te zien hoe de beleidsdoelstellingen van de 

Vlaamse Overheid/ABB betere ondersteuning krijgen in het programma van het Kenniscentrum. Diverse scenario’s zijn hierbij mogelijk echter moet de focus liggen 

op het versterken van kruisbestuiving tussen beide entiteiten en synergiën te realiseren.
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Bijlage



© 2021 Deloitte Belgium Spending Review - ABB & Kenniscentrum - Nota© 2021 Deloitte Belgium

Informatiebronnen

Bijlage

Financiële overzichten

- Afrekening Kenniscentrum Vlaamse Steden 2017

- Afrekening Kenniscentrum Vlaamse Steden 2018

- Afrekening Kenniscentrum Vlaamse Steden 2019

- Afrekening Kenniscentrum Vlaamse Steden 2020

Jaarplannen Kenniscentrum Vlaamse Steden

- Jaarplan 2016

- Jaarplan 2017

- Jaarplan 2018

- Jaarplan 2019

- Jaarplan 2020

Jaarverslagen Kenniscentrum Vlaamse Steden

- Jaarverslag 2016

- Jaarverslag 2017

- Jaarverslag 2018

- Jaarverslag 2019

Andere

- KCVS_presentatie_managementteams

- Samenwerkingsovereenkomst Kenniscentrum Vlaamse steden 2017 – 2021

- 20081101_Overeenkomst_VVSG

- Website Kenniscentrum

- Visietekst Kenniscentrum

- Beleidsnota 2019-2024 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

Geraadpleegde experten

- Gesprekken met Directeur Kenniscentrum (Linda Boudry) en Team Stedenbeleid

(Carolina Stevens en Thierry Goossens)

Benchmarking

Een beperkte benchmark met een gelijkaardige organisatie (Kenniscentrum ‘Europa

Decentraal’ (https://europadecentraal.nl/over-ons/) werd gevoerd, bij wijze van

literatuurstudie.
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