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DAMES EN HEREN,
Uw Commissie
voor Binnenlandse
Aangelegenheden,
Stadsvernieuwing
en Huisvesting
besprak op 16 november
1995, 21 november
1995, 22 november
1995, 28 november
1995 en 29 november 1995 het haar toegewezen gedeelte van
het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1996 in samenhang met de beleidsbrief Huisvestingsbeleid - Een leefbaar Vlaanderen,
waar het goed is om wonen Beleidsprioriteiten
1995-1999 (Stuk 144 (1995-1996) - Nr. 1),
en de beleidsbrief
Vlaanderen
sturen - Lokaal besturen Samen met de lokale partners werken aan een beter Vlaanderen (Stuk 159 (1995-1996) - Nr. 1).
De bespreking had betrekking
op bevoegdheden
van minister-president
Luc Van den Brande (Vlabinvest)
(deel l),
en op bevoegdheden
van minister Leo Peeters (Huisvesting
en Binnenlandse
Aangelegenheden)
(deel 2).

DEEL 1 : BEVOEGDHEDEN
VAN
PRESIDENT LUC VAN DEN BRANDE

MINISTER-

1. INLEIDING
DOOR
DE HEER
LUC VAN DE
BRANDE, MINISTER-PRESIDENT
VAN DE VLAAMSE
REGERING
Op 20 juli 1994 heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd dat het beheer van Vlabinvest regelt en de voorwaarden inzake woonprojecten
met sociaal karakter specificeert.
Een leidend ambtenaar
werd aangesteld, bijgestaan door
een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van de betrokken Vlaamse kabinetten en administraties.
Met de GOM Vlaams-Brabant
werd een dienstenovereenkomst afgesloten om met ingang van 1 oktober 1994 de administratieve en praktische afhandeling van de dossiers te verzorgen.
Vlabinvest
heeft een lange voorbereidingsfase
gevraagd.
Zowel op juridisch, planologisch,
sociaal-economisch
als financieel vlak diende het Vlabinvest-dossier
grondig te worden geanalyseerd. Dit had onder meer te maken met de eigen
werkwijze en finaliteit van Vlabinvest, en met de noodzaak
om de doelgroep bijzonder te bewaken.
Minister-president
Luc Van den Brande benadrukt dat de
Brusselse rand een zeer complexe aangelegenheid
is. Iedereen is het erover eens dat men doortastend,
maar evenzeer
voorzichtig moet te werk gaan om duurzaam te werken en
ongewenste effecten uit te sluiten.
Na haar aanstelling is de GOM Vlaams-Brabant
dadelijk
begonnen
met een aantal voorbereidende
werkzaamheden,
zoals het uittekenen van de procedures voor dossierbehandeling en de voorbereiding
van de nodige documenten.
Deze
voorbereidingen,
alsook de onderhandelingen
met de mogelijke initiatiefnemers
namen de nodige tijd in beslag.
Het operationele
plan dateert dus van midden 1994 en is
prioritair gericht op het bouwen van appartementen
en eengezinswoningen.
Wat is logischer dan in zee te gaan met de
instellingen die vertrouwd zijn met het gebied, zijn bevolking
en de huisvesting ? Minister-president
Luc Van den Brande
bedoelt de intercommunale
Haviland en de erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen.
Een eerste project van Haviland
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in Wezembeek-Oppem
diende te worden aangepast om stedebouwkundige
redenen. Een tweede project in Sint-Genesius-Rode is ondertussen goedgekeurd en de werken zijn in juli
1995 gestart. De plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappijen geloven duidelijk in Vlabinvest en sommigen hebben al
projecten ingediend.
Zij kregen vooralsnog geen toelating van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
Het feit dat dit jaar slechts een deel van
de geplande investering plaats vindt, heeft dus veel te maken
met de aarzelende
houding van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) ten opzichte van Vlabinvest.
Deze heeft aangedrongen
op een wijziging van de werkingsmodaliteiten
van Vlabinvest en zal spoedig een concreet
samenwerkingsmodel
bezorgen
aan Vlabinvest.
Voor het
einde van 1995 moet hier duidelijkheid over bestaan.
Wat zijn de vooruitzichten
voor 1996 ? De begroting 1996
voorziet in uitgaven ten belope van 300 miljoen frank. Er is
een vastleggingsmachtiging
van 1 miljard frank die overdraagbaar is naar het volgend begrotingsjaar
om een rollend
karakter te bekomen. Momenteel is 15 miljoen frank vastgelegd. Het vereffeningskrediet
wordt geraamd op 300 miljoen
frank.
In de eerste helft van 1996 zal door de Intercommunale
Haviland het eerste bouwproject te Sint-Genesius-Rode
worden afgerond. Andere projecten, die momenteel worden onderzocht op hun haalbaarheid,
zullen in de loop van 1996
door Haviland worden gestart. Deze projecten zijn gelokaliseerd in Wezembeek-Oppem,
Overijse en Drogenbos.
Voor projecten in samenwerking
met de VHM werd in de
begroting in 100 miljoen frank voorzien. Door de sociale huisvestingsmaatschappij
van Tervuren
werden ter zake reeds
voorstellen gedaan. De concrete uitvoering ervan is afhankelijk van het samenwerkingsverband
dat VHM zal voorstellen.
Om niets onverlet te laten werd uitgekeken
naar nieuwe
methodes van aanpak en projecten waar Vlabinvest zelf zou
optreden als initiatiefnemer.
Waarom niet een proefproject
? Immers, het probleem van de Brusmet erfpacht opstarten
selse rand is niet de bouwkost, maar de prijs van een bouwperceel. De GOM Vlaams-Brabant
kreeg de opdracht een
concreet en aantrekkelijk
proefproject uit te werken.
In de ontwerp-begroting
voorzien voor proefprojecten

1996 wordt in 65 miljoen frank
erfpacht en grondverwerving.

Voor 1996 worden concreet drie proefprojecten
erfpacht
voorbereid,
gelokaliseerd
in Kraainem en Overijse. Bij de
voorbereiding
is duidelijk de nood aan een onteigeningsbevoegdheid voor Vlabinvest gebleken. Het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996 verschaft hiervoor de nodige decretale basis vanaf 1996.
Indien deze proefprojecten
onvoldoende
interesse zouden
wekken - de formule van erfpacht is in ons land immers volkomen nieuw - kunnen op deze gronden nog altijd klassieke
huur- en koopprojecten
worden gerealiseerd.
Daarnaast
Hoeilaart

plant Vlabinvest

nog een eigen bouwproject

te

De planning toont duidelijk aan dat de uitvoering van het
Vlabinvestprogramma
in 1996 op het terrein vaste vorm zal
aannemen.
De in 1996 gestarte investeringen
zullen op termijn toelaten huisvesting te bieden aan meer dan 500 personen uit de Vlabinvest-doelgroep
Tenslotte
wijst minister-president
dat het Urban-programma
zorgvuldig

Van den Brande
wordt opgevolgd.

erop
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11. BESPREKING
De heer Herman
stand zijn gebracht.

De Loor vraagt welke realisaties

al tot

Minister-president
Luc Van den Brande verwijst naar het
activiteitenverslag
en het operationeel
plan (bijlagen 1 en 2
bij dit verslag).
De heer Christian Verougstraete
vraagt hoe de aarzelende
houding van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
is te verklaren.
Minister-president
Luc Van den Brande antwoordt dat er
twee elementen spelen. Ten eerste, de doelgroep van Vlabinvest heeft iets hogere inkomensgrenzen
dan bij de VHM. Ten
tweede, de toewijzing van appartementen
en woningen gebeurt bij de erkende vennootschappen
door de maatschappij ;
bij Vlabinvest gebeurt dit door de leidend ambtenaar. De toewijzingsmanier
bij Vlabinvest houdt verband met de bewaking van de doelgroep. Bij een afwijzing van de aanvraag
moet er immers een motivering zijn. De raad van bestuur van
de VHM heeft onlangs een opening gemaakt om, onder bepaalde voorwaarden,
toch aan het Vlabinvestprogramma
mee
te werken. Dit is logisch omdat dan het doelpubliek
van de
VHM vermengd wordt en er dus meer gevarieerde projecten
ontstaan.
De heer Leonard Quintelier meent dat bij de selectie van
de kandidaat-kopers
de toewijzingscriteria
kunnen worden
nageleefd. Wat gebeurt er evenwel als de kopers na bijvoorbeeld tien jaar wensen te verkopen
? Is er dan nog vat op het
patrimonium
?
De minister-president
antwoordt dat dit ook een reden is
voor de houding van de VHM. Bij Vlabinvest zijn de doorverkoopvoorwaarden
bijzonder streng. Er kan slechts worden
doorverkocht
onder bepaalde prijsclausules.
Monopoliewinsten die verband zouden houden met de ligging, kan men dus
niet op zak steken. Tevens kan men niet aan om het even wie
verkopen. Dit is uitdrukkelijk
in het Vlabinvestdossier
opgenomen. Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen
is dit niet
zo. Die stringente voorwaarden zijn nodig om te verhinderen
dat de woningen van Vlabinvest snel zouden worden doorverkocht aan meer kapitaalkrachtigen.
De toewijzingscriteria
van Vlabinvest (zie bijlage 1) slaan
op een maatschappelijke
binding, een economische
binding
en een sociaal-culturele
binding. Tevens is er een uitsluitingscriterium. Juridisch was het laveren om correct te handelen.
De heer Georges Cardoen wijst erop dat er in de loop van
1996 in Sint-Genesius-Rode
13 huurappartementen
klaar zullen zijn voor bewoning. Beschikt de intercommunale
Haviland over kandidaat-huurders
? Zijn het Vlamingen die op
de wachtlijst staan, hetgeen toch een van de doelstellingen
was.
Minister-president
Luc Van den Brande denkt dat dit inderdaad het geval zal zijn. Evenwel is het niet uitgesloten dat
ook anderen aan alle criteria voldoet toch geen Vlaming is.
Erg waarschijnlijk is dit niet.
De heer Georges
de minister-president

Cardoen verklaart
hem niet verrast.

dat het antwoord

van

Minister-president
Luc Van den Brande verklaart dat hij
evenmin verrast is door de vraag. Men heeft geprobeerd om
zo maximaal optimaal mogelijk de doelgroep te definiëren.
De minister-president
verwacht daarvan ook resultaten. Hoe
dan ook wordt er een grondige evaluatie uitgevoerd in 1996.
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Voorts is het zo dat alle projecten strategisch gezien kleinzulschalig zijn. Dit betekent dat cr relatief veel kandidaten
len zijn voor relatief weinig appartementen
of woningen.
Voor de kandidaten houdt dit in dat hoe meer zij aan de criteria voldoen, hoe meer kans zij hebben op prioriteit. De
spoeling is dus dun. Met de kleinschaligheid
is er een maximale beveiliging dat enkel de autochtone Vlamingen in aanmerking komen.
De heer Georges Cardoen wijst erop dat de hoge grondprijzen in de Brusselse rand een uitdeinend effect hebben op
de rest van Vlaams-Brabant.
De prijs van de percelen stijgt

111. STEMMINGEN
Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar
1996
(bevoegdheden
minister-president
Luc Van den Brande)
wordt bij indicatieve stemming aangenomen
met 8 stemmen
tegen 6.
Met een zelfde stemuitslag verklaart de commissie bij indicatieve stemming dat het haar toegewezen gedeelte van de
administratieve
begroting in overeenstemming
is met de inhoud en de doelstellingen
van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
1996.

DEEL 2 : BEVOEGDHEDEN
LE0 PEETERS

VAN MINISTER

A. HUISVESTING

1. INLEIDING
DOOR
DE HEER
LE0
VLAAMS MINISTER
VAN BINNENLANDSE
LEGENHEDEN,
STEDELIJK
BELEID
EN
TING

PEETERS,
AANGEHUISVES-

A. In een eerste deel wenst de minister toelichting
over de voornaamste accenten in de beleidsbrief.

te geven

Het huisvestingsbeleid
zal de volgende jaren in het verlengde liggen van de globaal als positief ervaren politiek van de
laatste jaren.
Het is de bedoeling van de minister om ervoor te zorgen
dat de continuïteit
wordt gewaarborgd. Programma’s als het
urgentieprogramma
voor de sociale huisvesting
(Domus
Flandria)
zullen zeker worden uitgevoerd.
Tevens worden
een aantal doelstellingen
die tijdens de vorige legislatuur niet
meer konden
worden gerealiseerd,
opnieuw
opgenomen.
Hierbij denkt de minister aan de vereenvoudiging
van de procedures en aan de Vlaamse Wooncode.
Toch zullen er ook een aantal nieuwe accenten worden gelegd. Conform het regeerakkoord
zal er meer worden gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van bestaande WOningen. Renovatieprojecten
en kleinschalige
vernieuwbouw
zijn in deze optiek van groot belang. In verkommerde
buurten en wijken moet er, via goed gekozen kleinschalige projecten, voor vernieuwing worden gezorgd.
Dergelijke initiatieven
realiseert men het best in samenspraak met gemeenten en bevolking. Het is zeker nodig dat
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er ook op andere beleidsdomeinen
acties zouden worden ondernomen om de toestand van deze buurten aan te pakken.
Het is volgens de minister zeer belangrijk dat ook de stadsen dorpskernvernieuwing
tot zijn bevoegdheid
behoort. Zo
kan er een aanzet tot een werkelijk inclusief beleid worden
gegeven.

1. Naar een nieuwe Vlaamse Wooncode
Afdeling

1: Opzet van het ontwerp

van Vlaamse

Woonco-

de
Ruim vijftien jaar na de regionalisering
van het Vlaamse
huisvestingsbeleid
wil de minister
komen tot een eigen
Vlaamse Wooncode.
Een voordeel nu is dat er sinds de vorige legislatuur al een
voorontwerp
van Vlaamse Wooncode bestaat. Een aangepaste versie van deze tekst zal zo snel mogelijk voor principiële
goedkeuring
aan de regering worden voorgelegd en daarna,
na het advies van de Raad van State, ter goedkeuring aan het
Parlement.
Afdeling

2 : Heffingen

op leegstand

en verkrotting

Deze heffingen zijn ook voor het huisvestingsbeleid
van
groot belang. Ze passen, hoewel ze ook dienstig zijn voor het
stedelijk beleid, zeer goed in een huisvestingspolitiek
die
meer op de verbetering
van de woonkwaliteit
is gericht. De
overheid moet in de bestrijding van leegstand, verkrotting en
verwaarlozing
niet enkel remediërend,
maar ook ontradend
en ontmoedigend
kunnen optreden.
De heffing moet voldoende selectief zijn om de kleine eigenaars, die hun enige woning zelf bewonen, te ontzien.
Bij dit alles krijgen de lokale overheden een belangrijke rol
toebedeeld. Zij moeten de betrokken woningen signaleren en
desgevallend via een besluit van de burgemeester
ongeschikt
en/of onbewoonbaar
verklaren.
Zo zijn de gemeentebesturen
verantwoordelijk
voor de inventarisering
van de woningen in kwestie. De gemeenten zullen voor hun medewerking
ruim worden vergoed. Ze kunnen
bovendien, in het kader van een lokaal beleid ter verbetering
van het woningbeleid,
opcentiemen heffen op de gewestelijke
belasting, tenzij ze er voor kiezen hun eigen heffing te behouden. De commissie zal volop gelegenheid
hebben om over
deze belangrijke
maatregel te discussiëren
ter gelegenheid
van de bespreking
van de desbetreffende
artikelen uit het
ontwerp van decreet houdende
bepalingen
tot begeleiding
van de begroting 1996.
Afdeling

3 : De doelstellingen

van het woonbeleid

In het voorontwerp van Wooncode
recht op wonen centraal.
Bijzondere
1. voorrang
gorieën ;

doelstellingen

staat het grondwettelijk

zijn :

voor de kansarme

en kwetsbare

bewonerscate-

2. verbetering
van de woonkwaliteit,
met bijzondere aandacht voor de herwaardering
van het bestaande
patrimonium ;
3. uitbreiding

van het aantal huur- en koopwoningen

;
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4. steun aan gezinnen die niet in staat zijn om op eigen
kracht een woning te verwerven of in goede staat te behouden ;
5. een grond- en pandenbeleid.
Afdeling

4 : Het bevorderen

van de kwaliteit

van de wonin-

gen
Bij het bewaken en bevorderen
van de woningkwaliteit
is
een belangrijke taak weggelegd voor de gemeenten.
Ook in
het kader van het stedelijk beleid is dit van het grootste belang.
Diverse maatregelen
de Wooncode :

worden

in dit verband

voorgesteld

in

1. de invoering van een woonkwaliteitsnorm.
De nu al belangrijke rol van de burgemeester
bij het ongeschikt en/of onbewoonbaar
verklaren
van woningen
wordt uitgebreid
en
meer expliciet geformuleerd.
In feite wordt aan de gemeente
een betere basis gegeven om de verkrotting tegen te gaan ;
2. de invoering van een woonvergunning
voor privé-huurwoningen. Zo kan er worden gewerkt aan de toestand van
deze huizen, die geleidelijk aan moeten voldoen aan elementaire normen inzake kwaliteit ;
3. de subsidie voor verbetering
en renovatie en voor het
;
hergebruiken
van het bestaaande woningpatrimonium
4. de invoering van een recht op voorkoop, een opeisingsrecht en een onteigeningsmachtiging
met betrekking tot leegstaande en/of verkrotte woningen om potentiële woonruimte
te kunnnen benutten.
Afdeling

5 : Het belang van de planning

In het voorontwerp
van Vlaamse Wooncode
wordt de
planning van het woonbeleid op twee niveaus expliciet ingeschreven.
A. op gewestelijk

niveau :

- een Vlaams Woonplan dat de krachtlijnen
inzake wonen
en woonbeleid op lange termijn bevat, wordt door de Vlaamse regering vastgesteld en ter goedkeuring
aan het Vlaams
Parlement voorgelegd ;
- een beleidsnota
die een meer concrete invulling
woonbeleid bevat en die geldt voor een legislatuur ;

van het

- een jaarlijks programma met initi atieven die tijdens
volgende begrotingsjaar
zullen worden genomen.
B. Op gemeentelijk

het

niveau

Elke gemeente kan een gemeentelijk
woonplan opmaken
dat ter bekrachtiging
aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.
Het is de bedoeling dat de gemeenten een meer actieve en
coördinerende
rol spelen bij het opzetten en het uitvoeren
van een woonbeleid. Ze kunnen hiervoor ondersteuning
krijgen.
Afdeling

6 : De rol van de gemeente

De rol van de gemeente
rijk.
1. De gemeenten
king en bevordering

in het woonbeleid

is zeer belang-

krijgen de belangrijke taak van de bewavan de woningkwaliteit.
In het kader van

15 (BZ 1995) - Nr. 10-A

1 10 1

de heffingen op leegstand en verkrotting die ten voordele van
het Sociaal Impulsfonds
worden ingevoerd, krijgen de gemeenten hiervoor meer mogelijkheden.
2. Daarnaast kan de gemeente op vrijwillige basis een gemeentelijk woonplan opstellen. Verder kan de gemeente een
woondienst oprichten of een gemeentelijke
woonambtenaar
aanstellen.
Het gemeentelijk
woonplan bevat de krachtlijnen
van het
gemeentelijk woonbeleid en bakent de woonvernieuwingsen
woningbouwgebieden
af.
De gemeentelijke
woonambtenaar/woondienst
heeft vooral
een uitvoerende taak. De gemeente kan van het Vlaamse Gewest, volgens het voorontwerp
van Vlaamse Wooncode,
eventueel
subsidies ontvangen
indien zij aan de volgende
voorwaarden voldoet :
1. beschikken

over een woonambtenaar/woondienst

2. oprichten

van een gemeentelijke

woonraad

;

3. opstellen

van een gemeeentelijk

woonplan

;

;

4. bijhouden van een permanente
inventaris van leegstand,
ongeschikte woningen en onbebouwde percelen ;
5. maken van een jaarverslag.
Afdeling

7 : De sociale woonorganisaties

Voor de al bestaande organisaties is vooral in het bijeenbrengen en coördineren
van het bestaande wetgevend en decretaal materiaal voorzien.
Het is verder de bedoeling om aan de bewonersorganisaties een decretale basis te verschaffen.
Afdeling

8 : Instrumenten

van het woonbeleid

Het voorontwerp
van Wooncode stelt dat de projectsubsidies, in tegenstelling
tot de financieringssystemen
voor de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
(VHM) en het Vlaams
Woningfonds
(VWF), territoriaal
selectief moeten worden
geöriënteerd.
Andere instrumenten
die worden voorgesteld,
zijn :
- het recht op voorkoop
- de tijdelijke
hoeften ;

opeising

;
van woningen

- de onteigening
van woningen
dreigen te verkrotten.
Afdeling

9 : De verhuring

voor dringende

die langdurig

van woningen

be-

leegstaan

of

in de sociale sec-

tor
Om tot meer eenvormigheid
te komen bij de verhuring van
woningen in de sociale sector worden drie belangrijke pijlers
vooropgesteld
:
1. decretale basisprincipes
voor alle huurwoningen
die via
de door de VHM erkende sociale huisvestingsmaatschappijen
of via de VHM zelf tot stand komen ;
2. aparte regels voor de huurwoningen
OCMW’s en het Vlaams Woningfonds
;

van gemeenten,

3. het invoeren van ‘inhuurwoningen’,
dit zijn woningen die
krachtens de wooncode worden gesubsidieerd
en die worden
verhuurd door een sociale bewonersorganisatie.

[
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Hoofdstuk
Afdeling

2. Het verbeteren
1 : De noodzaak

van de woningkwaliteit.

van een renovatiebeleid

De slechte woningkwaliteit
is sinds jaren de achilleshiel van
de huisvestingsituatie
in Vlaanderen.
Blijkbaar is hierin de
laatste tien jaar niet veel beterschap gekomen. In absolute cijfers is het aantal slechte woningen niet gedaald. Elk huisvestingsbeleid dient met deze pijnlijke vaststelling rekening te
houden.
Afdeling
woningen

2 : Een specifiek renovatieprogramma

van sociale

Er zal een programma worden opgezet voor kleinschalige
vernieuwbouw
en wij krenovatie
in verkommerde
kernen.
Naast het renoveren van het eigen patrimonium
wordt ook de
aankoop en het renoveren
van woningen in verkommerde
wijken gestimuleerd.
Voor dit programma wordt een aanzienlijk gedeelte van de
middelen,
die de VHM voor de lokale huisvestingsmaatschappijen beheert, vrijgemaakt. Er zullen systemen moeten
worden gevonden om investeringen
en renovaties doorheen
heel Vlaanderen
mogelijk te maken zonder dat dit de mogelijkheden van de sociale huisvestingmaatschappijen
die over
eigen middelen beschikken, aantast.
Om daadwerkelijk
resultaat te boeken in de kansarme
buurten zal er meer dan ooit een duidelijk en gericht investeringsbeleid,
gevoerd door alle betrokken
instanties,
nodig
zijn. Een goed woonbeleid vereist een herdefiniëring
van de
relaties tussen de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen,
de VHM en de bevoegde minister en zijn administratie.
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid
nemen.
Voor sommige lokale maatschappijen
is het uitbouwen van
een dynamische werking misschien niet mogelijk wegens hun
beperkte omvang. Hier kan fusioneren een oplossing zijn.
Afdeling 3 : Een verbeterd
van particuliere woningen

premiestelsel

Onder meer in het kader van het stedelijk
staande premiestelstel
worden verbeterd.
l. De verwerving van
wordt bevorderd. Dit zal
leningslast voor aankoop
die manier de stad weer
mensen.

voor de renovatie
beleid zal het be-

woningen in welbepaalde
gebieden
gebeuren door de tussenkomst in de
van een woning te verhogen, om op
aantrekkelijk
te maken voor jonge

2. De aanpassing van woningen in verkommerde
wijken
door middel van een eenmalige premie wordt gestimuleerd
door een belangrijke toeslag op deze premie toe te kennen.
3. De gevelres tauratie
leerd.

wordt in bepaalde

Daarnaast kan ook worden
wonen boven winkels.

1 : De tussenkomst

gestimu-

gedacht aan het stimuleren

Hoofdstuk 3 : Het verbeteren
overheid in de huisvestingssector
Afdeling

gebieden

van de service vanwege

van

de

voor de particulieren

De aanvrager van een tussenkomst hecht vooral belang aan
de snelheid waarmee zijn verzoek wordt behandeld.
Hij zal
altijd formulieren moeten invullen, die echter in een zo een-
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voudig mogelijke taal dienen te zijn opgesteld.
tratie werkt aan de verwezenlijking
hiervan.

De adminis-

Op dit moment stellen vaak zowel de gewestelijke, provinciale als gemeentelijke
overheden supplementaire
en/of complementaire
huisvestingstoelagen
ter beschikking van het publiek. Op die manier wordt de aanvrager geconfronteerd
met
een wirwar van administratieve
verplichtingen
en tegelij kertijd met een overdaad aan bevoegde overheden.
De idee van de één-loketfunctie
kan hier een oplossing bieden. In dit systeem zou een aanvraag voor een toelage uit de
sector huisvesting bij de ene overheid ook gelden als aanvraag bij een andere overheid.
Het is belangrijk
wordt uitgewerkt.

dat deze operatie

in verschillende

In een eerste fase worden de supplementaire
ringen (elkaar overlappende
reglementeringen)

fasen

reglementebehandeld.

De tweede fase omvat de behandeling
van de complementaire reglementeringen
(elkaar aanvullende
reglementeringen) aan één loket.
In een laatste fase kunnen de gemeentelijke
diensten belast
met maatschappelijke
dienstverlening,
tevens aanvragen voor
huisvestingspremies
onderzoeken
en de resultaten
hiervan
meedelen aan de hogere overheden.
De snelheid van uitbetaling
van premies betreffende
de
tussenkomst
in de leninglast en de verbeteringsen aanpassingspremies is, sinds de laatste hervorming, sterk verhoogd.
Bij de individuele huursubsidies
doen er zich nog altijd een
aantal moeilijkheden
voor in verband met de tijdsduur voor
het afwerken van de dossiers.
Er wordt onderzocht hoe men hiervoor tot een meer eenvormige vaststelling van het inkomen kan komen.
Tevens worden een aantal begrotingstechnische
maatregelen overwogen om de uitbetaling van de huursubsidies
te versnellen.
Afdeling 2 : Vereenvoudiging
subsidies aan de overheidssector
Onderafdeling

van de procedures

voor de

1 : Probleemstelling

a. Sterk verschillende

procedures

per toelagenstelsel

Zowel voor de subsidies ingesteld door de Huisvestingscode als voor andere initiatieven
is er altijd een aparte, vaak
specifieke procedure vastgesteld. Wanneer een huisvestingsproject wordt opgestart zullen vaak verschillende
stappen
moeten worden genomen en verschillende subsidiemechanismen worden aangesproken.
Aangezien er geen onderling verband is tussen de verschillende procedures en dossiers, kan de realisatie van projecten
jaren vertraging oplopen.
b. Gewijzigde

beleidsopties

Aangezien
het vaak jaren duurt vooraleer
een project
wordt gerealiseerd, stelt er zich een probleem bij de grondreserves van de lokale huisvestingsmaatschappijen.
Die terreinen werden vaak decennia geleden aangekocht. De beleidsopties werden gewijzigd, maar er werd te weinig aandacht besteed aan de bestemming van de grondreserves.
c. Soms duurt een subsidieprocedure
gebrek aan delegatie.

te lang wegens

een

1
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Hiervoor

zullen maatregelen

Onderafdeling
soepelen

worden voorgesteld.

2 : Voorstellen

om de procdedures

te ver-

a. Eén basisdossier
In het basisdossier zullen de keuze van project en de mogeworden vermeld en toegelicht.
lijke betoelaginsmechanismen
b. Eén proceduresysteem
Voor de verschillende subsidiëringsprogramma’s
moet één
proceduresysteem
van kracht worden. Dit houdt wel in dat de
lokale initiatiefnemers
de respectieve huisvestingsprojecten
veel grondiger moeten voorbereiden.
c. Een overzichtelijke

en samenhangende

reglementering

Door de procedures van een dossier in één besluit te vatten, zullen de aanvragers op een meer eenvoudige wijze een
aanvraagdossier
kunnen voorstellen en afhandelen.

Hoofdstuk
Afdeling

4 : Andere

kwalitateve

1 : Organiseren

verbeteringen

van een architectuurwedstrijd

Een kwalitatief hoogstaande
architectuur draagt wezenlijk
bij tot het realiseren van het recht op volwaardig wonen. Sociale woningbouw
is nog te vaak synoniem met uniforme
blokjesdozen, woonkazernes.
Eén van de wegen om daar verandering
het organiseren van een architectuurwedstrijd.
Afdeling

2 : ADL-clusters

en aanpasbaar

in te brengen,

is

wonen

Het ‘wegstoppen’ van bejaarden en personen met een handicap past niet in een correcte visie op een solidaire samenleving. Initiatieven om deze personen te integreren moeten alle
steun krijgen.
Om die reden werden er op de begroting huisvesting voldoende middelen uitgetrokken
om bijkomende ADL-clusters
(groepen woningen rond een servicecenter
ter begeleiding
van de Activiteiten
voor het Dagelijks Leven) te subsidiëren
via het Fonds voor de Huisvesting.

Hoofdstuk

5 : Meer gericht investeren

Vanuit de sector huisvesting zal, met het oog op een inclusief stedelijk beleid, een heroriëntering
van de investeringsprogramma’s plaatsvinden
(4.600 miljoen frank investeringsmachtiging voor de huur- en de eigendomsector).
De middelen beschikbaar voor inbreidingsgerichte
projecten in kansarme buurten zullen ten goede komen aan de centra waar ze het meest nodig zijn (1.780 miljoen frank kredieten). Kleinschaligheid
is hier de boodschap.
Ook de kredieten
worden ingeschakeld
frank).

voor de herwaarderingsgebieden
zullen
in het nieuwe beleid (ca. 400 miljoen

De minister benadrukt
dat sociale huisvestingsprojecten
niet ten koste mogen gaan van de al schaarse open ruimte in
Vlaanderen.

Hoofdstuk
saties

6 : Sociale verhuurkantoren

en huurdersorgani-

[ 14 1

15 (BZ 1995) - Nr. 10-A

Conform het regeerakkoord
zal de werking van de sociale
verhuurkantoren
en huurdersorganisaties
worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie moet blijken of de subsidie
al dan niet moet worden voortgezet en, zo ja, op welke wijze.
B. Tot slot wenst de minister in een tweede deel volledigheidshalve de beleidsaccenten
toe te lichten die inzake huisvesting van belang zijn voor het stedelijk beleid. Over het stedelijk beleid zelf zal een afzonderlijke
beleidsbrief
bij het
Parlement worden ingediend.
De motor van het stedelijk beleid

Het combineren
van de bevoegdheden
huisvesting en stedelijk beleid is een zeer bewuste keuze. Het huisvestingsbeleid kan inderdaad een belangrijke bijdrage leveren tot het
stedelijk beleid.
Uiteraard
zal het huisvestingsbeleid
blijvend de verbetering van de woonsituatie
in heel Vlaanderen
nastreven. Toch
zal de klemtoon meer dan ooit komen te liggen op het versterken van de verkommerde
woonkernen
in de stedenen gemeenten. Dit is dan ook meteen de grootste verschuiving in
het huisvestingsbeleid
dat zich verder inschrijft in de verworvenheden
van het vorige beleid dat algemeen als positief
wordt ervaren.
Een renovatieprogramma
schappijen

via de sociale huisvestingsmaat-

De slechte woningkwaliteit
is sinds jaren de achillespees
van de huisvestingssituatie
in Vlaanderen.
Uit cijfers blijkt
dat meer dan 300.000 woningen of 11,77 van het woningbestand minstens zware gebreken vertoont. Het gaat vooral om
de oudste woningen.
Een groot deel van deze slechte woningen is geconcentreerd in bepaalde wijken van steden en gemeenten, meestal
die wijken waar de oudste woningen zich bevinden, vaak de
19e-eeuwse gordel genoemd. In die wijken moet een programma van renovatie of kleinschalige (ver)nieuwbouw
maximaal worden gerealiseerd. Het kan dus evenzeer gaan om renovatie van bestaande woningen als om (ver)nieuwbouw,
al
dan niet om sloping, maar het moet altijd in verhouding tot
de schaal van de buurt zijn.
Dit renovatieprogramma
kan zowel worden gebruikt voor
de renovatie van het bestaande sociale woningpatrimonium
als voor de aankoop en renovatie van verkrotte woningen op
de privé-woningmarkt
om ze daarna aan sociale prijzen te
verhuren. Om bepaalde wijken, waar weinig sociale woningen
zijn en er ook weinig beschikbare
ruimte is om te bouwen,
aan te pakken, zal deze aankoop gevolgd door renovatie
zeker nodig zijn. Door de heffingen op leegstand en verkrotting komen er hopelijk ook meer woningen op de markt.
In een dergelijk beleid spelen de sociale huisvestingsmaatschappijen,
de VHM, de gemeenten,
de OCMW’s en het
Vlaams Woningfonds
een belangrijke rol.
Om dit programma te realiseren zullen de middelen die de
VHM voor de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen
beheert op de rekening-courant
maximaal worden gemobiliseerd. De bedoeling is om een zo groot mogelijk deel van
deze middelen te gebruiken voor de aankoop van leegstaande
en/of verkrotte woningen in de verkommerde
kernen van steden en gemeenten met het oog op renovatie ervan samen met
het eigen sociaal woningpatrimonium.
Ook de reserves van het Vlaams Woningfonds
zullen voor
een deel worden gericht op de renovatie van verkommerde
wijken in de steden.
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Dit programma is tevens een belangrijk instrument
in het
kader van het tewerkstellingsbeleid
dat deze regering wenst
te voeren. Investeringen
in sociale woningbouw leveren veel
arbeidsplaatsen
op. Bovendien zijn kleinschalige inbreidingsgerichte werken en zeker renovatiewerken
het meest arbeidsintensief.
Om dit programma
snel tot een goed einde te kunnen
brengen, moeten de initiatiefnemers
kunnen beschikken over
een aantal nieuwe of verbeterde instrumenten.
Belangrijk voor de aanpak van geconcentreerde
ting is de heffing op leegstand en verkrotting.

verkrot-

Hopelijk zal deze heffing, zeker door de verhoging ervan in
de tijd, de eigenaars aanzetten om hun woningen op te knappen of in gezonde omstandigheden
te verhuren, of te verkopen aan een privé-persoon
die de woning renoveert of aan
een sociale huisvestingsmaatschappij
of aan het Vlaams Woningfonds.
Andere nieuwe instrumenten
zitten in de nieuwe Vlaamse
Wooncode vervat. Bovendien zal er een belangrijke inspanning gebeuren om de procedures
te vereenvoudigen
en te
uniformiseren.

11. BESPREKING
1. VRAGEN

EN OPMERKINGEN

VAN DE LEDEN

De heer Francis Vermeiren
wijst op het belang van beschikbare financiële middelen. Uit het verslag van het Rekenhof met betrekking tot de algemene uitgavenbegroting
van de
Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar
1996 (Stuk 17
(BZ 1995) - Nr.1, pagina 27) blijkt dat de afgevaardigde van
financiën in zijn advies bij het begrotingsontwerp
1996 van de
VHM heeft opgemerkt dat, als de vordering van de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij
op het Vlaamse Gewest ten belope
van ca. 11 miljard frank met betrekking tot achterstallige tussenkomsten in de leningslasten
van het verleden uit de rekeningen wordt geschrapt, de VHM in een quasi-failliete
situatie terechtkomt,
waardoor de mobilisatie
van de door de
VHM beheerde middelen in het gedrang komt.
Indien aan dit probleem geen oplossing wordt gegeven, zal
de VHM zeer snel thesauriemoeilijkheden
kennen, hetgeen
de uitvoering van talrijke projecten nog meer zal vertragen.
Daarenboven,
zo meent de heer Francis Vermeiren te weten,
zou er een vergissing van 6 miljard frank geslopen zijn in de
totaalcijfers
van de VHM. Daarover is verduidelijking
gewenst.
De heer Francis Vermeiren merkt op dat het Vlaamse Gewest nog belangrijke bedragen te goed heeft van de federale
overheid en van het Waalse Gewest. Het zou om 1 miljard
frank gaan. Kan de minister hier een inventaris van geven ?
De heer Francis Vermeiren
wenst tevens de stand van
zaken te kennen in verband met de fusie van lokale huisvestingsmaatschappijen.
Deze maatschappijen
spelen immers
een belangrijke rol en kunnen daadwerkelijk
en snel actualiseren, activeren en initiatieven nemen. In bepaalde gebieden
zijn die fusies op een stringente manier doorgevoerd.
Toch
zouden in Dendermonde
bepaalde maatschappijen
niet willen
fusioneren.
Welke houding zal de minister innemen vanuit
zijn positief toezicht en welke gevolgen, naast de opgelegde
verplichtingen,
zullen er ter zake zijn voor de betrokkenen
?
Inzake Domus Flandria
ren aan de oorspronkelijk

herinnert de heer Francis Vermeigeraamde kostprijs van de wonin-
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Is het juist dat de uiteindelijke
kostprijs veel hoger ligt
oorspronkelijk
werd geraamd ? Om welke bedragen gaat
en hoe worden die ingepast in de begroting ten aanzien
de delgingen voor de komende twintig jaar ?

De heer Francis Vermeiren vindt de het voornemen van de
minister om de verschillende
subsidiereglementeringen
te
vereenvoudigen
en te moderniseren,
positief. Ten behoeve
van het verslag vraagt de heer Francis Vermeiren om een inventaris van de verschillende subsidieregelingen
en hun overlappingen.
In verband met de inbreidingsgerichte
projecten in de gemeenten vraagt de heer Francis Vermeiren hoe de minister
het overleg met de gemeenten bekijkt. Als de minister gewag
maakt van een urgentieprogramma
voor de sociale huisvesting en pleit voor een grotere verantwoordelijkheid
van de
gemeentebesturen,
rijst voor de heer Francis Vermeiren
de
vraag hoe de selectie wordt gemaakt van die inbreidingsplannen en het urgentieprogramma.
Is er sprake van een regionale spreiding als er, zoals men mag vermoeden, voldoende gemeenten zullen reageren
? Welke criteria zullen er voor de
selectie gelden of zal er - zoals bij vele voorbeelden
van de
voorbije decennia - alleen voorspraak spelen ?
Uit de voorgelegde
documenten
blijkt dat de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij
pleit voor een meer realistische
visie op de reglementering
inzake de aanvaarding
en toewijzing van woningen. De VHM vindt het niet aangewezen dat,
zoals nu het geval is, eenzelfde reglementering
geldt voor het
hele Vlaamse Gewest, omdat toestanden
van gemeente tot
gemeente kunnen verschillen. Deelt de minister die zienswijze en zo ja, welke criteria wenst hij te gebruiken om daarin
verandering aan te brengen ?
De heer Francis Vermeiren merkt op dat de artikelen 30 en
33 van het ontwerp van decreet houdende maatregelen
tot
begeleiding van de begroting 1996 geen gewag maken van de
conjuncturele
leegstand. De heer Francis Vermeiren
is van
oordeel dat men aan eigenaars de mogelijkheid moet bieden
om aan te tonen of het al dan niet om een conjuncturele
leegstand gaat, zoniet is er een effect van dubbele belasting in
functie van de voorgestelde heffing.
Iedereen die vertrouwt is met projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen
weet dat die projecten soms tot vijf,
zes, ja zelfs tot tien jaar kunnen aanslepen. Dit heeft ernstige
voorbijgestreefd
en
gevolgen : de plannen zijn bijvoorbeeld
de financiële middelen zijn er niet of blijken niet te volstaan.
Die situatie is niet nieuw. De vraag rijst wat de minister zal
doen om ter zake tabula rasa te maken. De beleidsbrief geeft
hieromtrent geen antwoord.
De idee van een ‘woonambtenaar’
in elke gemeente wordt
door de heer Francis Vermeiren
als positief ervaren. Uit de
beleidsbrief
blijkt dat de minister zinnens is om die woonambtenaar te subsidiëren. De gemeenten hebben echter al ervaren dat de subsidiëring door een minister van een ambtenaar enkele jaren later door de opvolger van de minister
wordt stopgezet wegens gebrek aan financiële middelen. Op
welke kredieten zal de subsidiëring van de ‘woonambtenaar’
worden aangerekend
?
De heer Francis Vermeiren
bepleit tevens de overdracht
van de Vlabinvest-kredieten
naar de begroting huisvesting.
De minister heeft in zijn beleidsbrief een versnelling
Wooncode
aangekondigd.
Kan de minister hiervan
ming geven ?

van de
een ti-

[
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De heer Mare Olivier is van oordeel dat de beleidsbrief
heel wat positieve elementen bevat. Hierbij denkt hij onder
meer aan het streven naar kleinschaligheid,
de inbreidingsgerichtheid, de vereenvoudiging
van de procedure en de één-loketfunctie, de huisvesting die verbonden is aan het stedelijk
beleid, de ambitie om jonge gezinnen naar de stad te lokken
en de beleidsintentie
om inhoud te geven aan de Vlaamse
Wooncode.
Naast die positieve elementen, wenst de heer Mare Olivier
namens zijn fractie toch een aantal andere klemtonen te leggen.
Kleinschaligheid
is positief, maar de minister heeft verklaard dat hij het gevoerde beleid wenst voort te zetten. In dit
verband wijst de heer Mare Olivier op Domus Flandria dat
toch een eerder grootschalig initiatief was. Domus Flandria
loopt nu ten einde. Er blijken heel wat voorlopige erkenningen verleend te zijn, maar heel weinig projecten zijn definitief
goedgekeurd.
Het streven naar een vereenvoudiging
van de procedure is
positief. De heer Mare Olivier hoopt dat de minister hieraan
een concrete inhoud kan geven, want de intentie om de administratieve procedure te vereenvoudigen
is ook al door de
voorgangers
van de minister geformuleerd.
De afgelopen
jaren kon men trouwens vaststellen dat het aantal procedures
en de complexiteit ervan alleen maar toegenomen is.
Dat huisvesting wordt verbonden
met stedelijk beleid is
positief. Stedelijk beleid en grootstedelijk
beleid zijn evenwel
geen synoniemen.
Inbreidingsgerichtheid
is geen synoniem
voor grootstedelijkheid.
De sociale huisvesting mag niet bij
voorbaat eenzijdig worden afgestemd op een bepaalde categorie van steden en gemeenten. Op basis van objectieve criteria moet elke gemeente in aanmerking
kunnen komen voor
projecten inzake sociale huisvesting. Uit de beleidsbrief blijkt
duidelijk dat de problemen zich niet enkel in de grootstedelijke gebieden voordoen. De beleidsbrief toont aan dat de provincie West-Vlaanderen
het slechtst scoort op het vlak van
kwaliteit. In West-Vlaanderen
zijn er geen grootsteden.
Problemen inzake bijvoorbeeld
woonkwaliteit
en woonbehoefte
doen zich ook voor in soms zeer beperkte gebieden buiten de
grootsteden.
De beleidsintentie
om jonge gezinnen naar de stadskern te
lokken draagt de goedkeuring weg van de heer Mare Olivier.
De concrete uitwerking van deze beleidsintentie
doet evenwel vragen rijzen. Zo suggereert de minister om het Vlaams
Woningfonds
leningen te laten geven aan gezinnen met twee
kinderen. Volgens de heer Mare Olivier zou men aan jonge
gezinnen beter een incentive volgens leeftijd geven. Als het
Vlaams Woningfonds
zijn domein uitbreidt tot gezinnen met
twee kinderen zal er concurrentie
ontstaan met initiatieven
van de VHM inzake leningen voor nieuwbouw, vervangingsbouw of sanering. Een waarschuwing voor dubbel gebruik is
dus gepast.
Dat de totstandkoming
van een nieuwe Vlaamse Wooncode op basis van de in de beleidsbrief
vermelde principes
wordt gestimuleerd,
is positief. De in de beleidsbrief vermelde principes zijn immers ook terug te vinden in het regeerakkoord. Men mag veronderstellen
dat men zal voortwerken op
basis van het bestaande voorontwerp
van Vlaamse Wooncode en dat daarin de nieuwe elementen van het regeerakkoord
zullen worden verwerkt. De minister zou dan ook een initiatief moeten nemen om tot een nieuw overleg met alle actoren
te komen. Ook de timing van de Vlaamse Wooncode is van
belang.

15 (BZ 1995) - Nr. 10-A

Een algemene zorg in de huisvestingswereld
- waaraan niet
wordt tegemoet gekomen in de beleidsbrief - is de verdeling
van het werkveld over te veel actoren : gemeenten, intercommunales,
OCMW’s, Vlaams Woningfonds,
erkende maatschappijen, enzovoort. Een duidelijke afspraak over wie wat
doet, is noodzakelijk.
Als er bepaalde instellingen
zijn waar
er kritiek kan worden op uitgebracht, kan de minister daar
tegen optreden via zijn positief toezicht. Men moet evenwel
niet alle maatschappijen
over dezelfde kam scheren. Talrijke
maatschappijen
werken goed inzake sociale huisvesting en
schakelen zich in in het nieuwe beleid inzake inbreiding en
renovatie.
Veel programma’s worden niet of vertraagd gerealiseerd.
Als de minister de oorzaken hiervan zou nagaan, zal hij vaststellen dat het niet-realiseren
van de doelstellingen,
ondanks
zeer veel goede wil, soms afhangt van details zoals bijvoorbeeld het niet-acteren van de besluiten van een gemeenteraad
binnen de gestelde termijn. De heer Mare Olivier heeft weet
van een project inzake sociale huisvesting dat in 1978 is gestart en nog altijd op realisatie wacht. Dit kan niet.
Inzake architectuurwedstrijden
meent de heer Mare Olivier dat het niet de bedoeling kan zijn om een kopie te maken
van al hetgeen de laatste jaren al als wedstrijd is georganiseerd. Architectuurwedstrijden
in het kader van kleinschalige
projecten
zijn niet nodig. Architectuurwedstrijden
in het
kader van bijvoorbeeld
inbreidingsprojecten
en urbanisatie
kunnen wel positief zijn.
De beleidsbrief behandelt de problematiek
van de lage-inkomensgrens
binnen de huursector niet. De heer Mare Olivier is bekommerd om de huisvesting van de kansarmen. Als
men echter een geïntegreerd
woonbeleid
wil realiseren
en
gettovorming
wil vermijden, dan zal men meer moeten differentiëren volgens inkomen. Het gaat daarbij niet enkel om de
exploitatieresultaten
van maatschappijen.
Maatschappelijk
is
het beter om tot een sociale mix te komen en gettovorming
op grond van een te selectieve inkomensgrens
te vermijden.
In dat kader moet ook de verwerving van een eerste eigen
woning worden gestimuleerd.
Discussie over het evenwicht
tussen eigendomsverwerving
en huursector zal er altijd zijn.
Verheugend
in de beleidsbrief is de vermelding van een initiatief tot bevordering
van de eigendomsverwerving
door
kansarmen. Zo werden in Kortrijk een aantal oude arbeiderswoningen gerenoveerd.
De bewoners hebben een inkomen
dat zich in de buurt van het bestaansminimum
situeert en
kunnen op basis van een maandelijkse aflossing van ongeveer
6.000-7.000 frank op twintig jaar eigenaar worden. Dit voorbeeld verdient navolging.
De dotatie in het kader van de Tewerkstellingsconferentie
(426 miljoen frank in 1995 en 400 miljoen frank in 1994)
wordt niet hernomen.
Met die dotatie is zeer veel gerealiseerd, vooral in het kader van de huurwoningen.
De heer
Mare Olivier dringt er bij de minister op aan om in het overleg met de federale regering middelen los te weken om dit beleid gedeeltelijk te kunnen voortzetten. Welke resultaten
zijn
er ter zake geweest op het vlak van de werkgelegenheid
?
Hoeveel projecten werden er gerealiseerd
?
De heer Mare Olivier erkent dat de vroegere achterstand
inzake premies grotendeels is weggewerkt. In verband met de
één-loketfunctie
is het belangrijk om duidelijk te stellen dat
de gemeenten optreden en dat als een dossier bij de gemeente is ingediend het voor alle andere niveaus (provincie, gewest) geldt.
In verband met de fusies van huisvestingsmaatschappijen
merkt de heer Mare Olivier op dat de grootte van een maat-
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schappij niet altijd een rechtstreekse aanwijzing is voor het al
dan niet goed beheer. Maatschappijen
die goed werken, moet
men verder goed laten werken. Als bepaalde maatschappijen
niet goed werken omdat ze te groot zijn, moeten andere opties kunnen worden genomen. Fusies kunnen noodzakelijk
zijn, maar bepaalde te grote fusies kunnen andere problemen
in het leven roepen.
De heer Mare Olivier wenst een stand van zaken van de
werkzaamheden
van de commissie belast met de problematiek van de veiligheid en het gevoel van onveiligheid in sociale huisvesting.
Artikel 80 van de Huisvestingscode
vormt de basis voor de
financiering van de infrastructuurwerken.
In de praktijk stelt
men vast dat het soms jaren duurt vooraleer de financiering
van dergelijke werken rond is. De heer Mare Olivier hoopt
dat de minister ter zake een inspanning wil doen.
De heer Mare Olivier vraagt zich af of, gelet op de economische situatie en de grote werkloosheidsdreiging
en het
daarmee gepaard gaande inkomensverlies,
het stelsel van de
verzekering
tegen inkomensverlies
niet opnieuw ingevoerd
kan worden. De daarvoor beschikbare kredieten zijn de voorbije jaren niet uitgeput.
Mevrouw Vera Dua is verheugd over de klemtoon die de
minister op de stadsvernieuwing
wil leggen. Sinds de jaren ‘80
is er al veel gesproken over de problematiek
van de 19eeeuwse gordel. Ter zake is er redelijk veel gepresteerd. Toch
zijn bepaalde projecten die in dat kader gerealiseerd werden,
niet zo goed geslaagd. Het ging daarbij niet altijd om stadsvernieuwing,
maar soms meer om het rooien van bepaalde
wijken en het inplanten van projecten. Dikwijls betreft het lukrake projecten die volledig los staan van de buurt en waar
de buurtbewoners
weinig aan hebben. Die projecten zijn ook
vaak buiten de lokale overheid om gepland. In de toekomst
moet er worden gewaakt over een samenwerking
tussen de
lokale overheid en de initiatiefnemers.
Hoe positief de nieuwe klemtoon ook is, toch stelt men
vast dat de middelen niet noemenswaardig
toenemen. Voor
de herwaarderingsgebieden
wordt bijkomend in 100 miljoen
frank voorzien. Voor het overige blijft alles bij het oude.
Daarbij moet er nog rekening mee worden gehouden dat de
inhaaloperatie
van Domus Flandria wordt afgebouwd. Het
belang dat de minister aan de stadsvernieuwing
zegt te hechten, blijkt dus niet uit de begroting. De minister wil ter zake
de reserves van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
aanspreken. Mevrouw Vera Dua wenst ter zake verduidelijking.
Om welke bedragen gaat het ? Welke bijkomende mogelijkheden ontstaan er zo en op welke manier kan de minister ervoor zorgen dat de projecten in de meest ruime betekenis
projecten van stadsherwaardering
zijn ?
Agalev is van oordeel dat het budgettair beter is om een afzonderlijk fonds voor stadsvernieuwing
te creëren. Zo wordt
het duidelijk met welke middelen de beleidsbeslissingen
van
de Vlaamse regering inzake stadsvernieuwing
worden gefinancierd. Dit fonds kan worden gefinancierd
met extra-kredieten en vanuit verschuivingen
binnen de sector huisvesting.
Volgens mevrouw Vera Dua is het frappant om vast te stellen hoeveel middelen er nog altijd beschikbaar zijn voor het
kopen van sociale woningen door de middenklasse.
Tegenover die middelen zijn de middelen voor stadsherwaardering
beperkt.
Mevrouw Vera Dua stelt een zekere vermoeidheid
van de
bevolking vast in verband met het premiestelsel. Middels een
informatiecampagne
kan daaraan misschien worden verhol-
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pen. De minister heeft evenwel een verandering van het premiestelsel aangekondigd
in het kader van het aantrekken van
jonge gezinnen in blijkbaar niet-aantrekkelijke
buurten. Dit
lijkt op het eerste gezicht een goede intentie. Men moet er
zich evenwel goed bewust van zijn dat er hieromtrent
veel ‘a
priori’s’ bestaan. De dienst economische ontwikkeling van de
stad Gent heeft een studie gemaakt over wie in de stad komt
wonen en wie de stad verlaat. De resultaten van die studie
zijn verrassend in die zin dat er veel jonge gezinnen in de stad
komen wonen. Een typisch voorbeeld zijn de Westvlamingen
die zich na hun studie in Gent vestigen. Het gaat om jonge
gezinnen die pas op latere leeftijd de stad verlaten. Zij verlaten de stad dan niet zo zeer om financiële redenen, maar wel
omdat zij de leefbaarheid
van de stad als te beperkt ervaren.
Jonge gezinnen komen in de stad wonen omdat zij de stad
met haar bioscopen en uitgaansleven
aantrekkelijk
vinden.
De vraag rijst dan ook of een in de praktijk beperkte aanpassing van het premiestelsel
iets zal veranderen
aan de stadsvlucht. De stadsvlucht is selectief in twee richtingen. Enerzijds is er de stadsvlucht van de beter gesitueerden die buiten
de stad gaan wonen, anderzijds is er in bepaalde wijken een
concentratie van mensen die meer en meer marginaliseren
en
dikwijls gedwongen worden om te verhuizen van betere buurten naar slechtere. Zo ontstaat er een sociale segregatie. Om
dit om te buigen, zal er dan ook meer moeten gebeuren dat
hetgeen de minister voorstelt.
In verband met de Vlaamse Wooncode vraagt
Vera Dua eveneens in welke timing er is voorzien.
zal men met de Vlaamse Wooncode kunnen starten

mevrouw
Wanneer
?

De minister heeft verklaard dat hij via de Vlaamse Wooncode wil ingrijpen op de private huurmarkt
waar zich de
grootste misbruiken
voordoen. De vraag is of men die misbruiken kan aanpakken
door het opleggen van woonkwaliteitsnormen.
Het opleggen van woonkwaliteitsnormen
kan de
eigenaars die hun woning laten verkommeren,
aanzetten om
hun woning te verbeteren.
De huurprijzen
zullen daardoor
wel stijgen. Bij afwezigheid van een huurwetgeving
die een
duidelijk ingrijpen van de overheid mogelijk maakt op de verhouding kwaliteit/huurprijs.
kan het opleggen van strengere
criteria tot ernstige sociale implicaties leiden.
De privé-huurmarkt
in de grote steden wordt daarenboven
verstoord door het fenomeen van de kamerverhuur.
Normalerwijze heeft men in Gent een overschot op de woningmarkt,
omdat de studenten die een deel van die huurmarkt innemen,
niet worden meegerekend
en omdat er een marginalisering
is
van de bevolking die teruggedrongen
wordt naar de gemeubelde kamers. Als een bepaald
huis wegens de slechte
prijs/kwaliteitsverhouding
niet kan worden verhuurd,
verdeelt de eigenaar het in kamers die duur verhuurd worden.
Op die manier worden die huizen aan de normale markt onttrokken. Kan de minister ter zake optreden
?
De heer Georges Cardoen stelt vast dat het stelsel van de
huursubsidie
op dit ogenblik
geen volledige
voldoening
schenkt. Op 1 juli 1995 zouden slechts 1.821 personen een
dergelijke
huursubsidie
ontvangen.
Heeft de minister een
aanwijzing voor het beperkt succes van dit stelsel ? Misschien
moet dit stelsel aan een ruimer publiek bekend worden gemaakt. Verdient het trouwens geen aanbeveling
om de aanvraag en de afhandeling van de huursubsidies
te laten afhangen van het OCMW ? De OCMW’s zijn immers in het leven
geroepen voor het voeren van een effectief sociaal beleid.
De heer Georges Cardoen is verheugd over de één-loketfunctie. Die functie wordt het best bij de gemeente gesitueerd. Al wie immers geconfronteerd
wordt met bouwen of
verbouwen, komt immers bij de gemeente terecht voor het in-
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dienen van zijn aanvraag
dening en stedebouw.
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in het kader van de ruimtelijke

or-

In verband met artikel 80 van de Huisvestingscode
stelt
men vast dat de op dit artikel gebaseerde projecten soms ettelijke jaren aanslepen vooraleer ze afgerond worden. In de gemeente van de heer Georges Cardoen is men met een project
gestart in 1978. De voorbije jaren is vele keren een goedkeuring beloofd, maar tot op vandaag is die goedkeuring er toch
nog altijd niet. In andere gemeenten is men slechts drie, vier
jaar geleden met een project gestart en is het project al in uitvoering. Wat is hiervan de oorzaak ? Is het een gebrek aan
middelen
? Is het slechte wil ? In welke maatregelen
voorziet de minister om dergelijke toestanden
te voorkomen
?
Wat is er tijdens de laatste legislatuur verricht op het vlak van
artikel 80.
De minister wil in het huisvestingsbeleid
een grotere rol
voor de gemeenten, in het bijzonder van de burgemeester.
De
gemeenten zijn bereid om een aantal van die administratieve
verplichtingen
voor hun rekening te nemen, omdat zij daardoor de bevolking in haar zorg om huisvesting het best dienen, Die administratieve
verplichtingen
mogen echter niet
dusdanig zijn dat de gemeenten er financieel het slachtoffer
van worden.
Het oprichten van een gemeentelijke
woonraad komt neer
op nog maar eens een nieuwe raad naast de al bestaande. Met
betrekking
tot de gemeentelijke
woonambtenaar
deelt de
heer Georges Cardoen volledig de zorg van de heer Francis
Vermeiren.
De heer Georges Cardoen vraagt of er geen mogelijkheid
is om de achterstallen inzake de verhuis-, huur-, en installatietoelagen voor de krotverlaters
en bejaarden snel weg te werken. Ongetwijfeld is het mogelijk om die toelagen bekend te
maken via de media.
De heffing op de leegstand en de verkrotting is volgens de
heer Georges Cardoen het enige middel om het probleem
van de verkrotting met tak en wortel uit te roeien. Het gevaar
is evenwel dat de opbrengst van die heffing, die in alle gemeenten van het Vlaamse Gewest wordt opgelegd, uitsluitend wordt doorgesluisd naar de grote steden. De grootstedelijke problematiek
verdient op veel domeinen een betere inspanning. Toch mag men niet vergeten dat als de grootsteden
en een aantal andere steden zwaardere lasten te dragen hebben, zij binnen een aantal beleidsdomeinen
ook van andere
inkomsten genieten dan de kleinere gemeenten en de kleinere steden. Zo moet men bijvoorbeeld
in het Gemeentefonds
het aandeel van de twee grootsteden vergelijken met dat van
de overige gemeenten.
De heer André Kenzeler meent dat op het gebied van
wonen elke gemeente
problemen
kent. De beleidsbrief
is
voor een deel een inventaris van het verleden. Wonen heeft
een zeer sterke impact op het leefgebeuren.
In de ene streek
is die impact anders dan in een andere. In Antwerpen
is dat
anders dan in Maasmechelen.
Ter zake moet de gemeente
een rol kunnen spelen. In een middelgrote
gemeente is er
geen nood aan een woonambtenaar.
Dan is er immers een
technische dienst waar iemand verantwoordelijk
is voor de
materie wonen. Als men dan de bevolking bij haar woonzorgen moet helpen, stelt men vast dat er verschillende
soorten
mensen zijn. Sommigen kunnen bouwen. Anderen zijn aangewezen op een huurwoning
die zij eventueel kunnen verwerven. Nog anderen moeten hun leven lang huren. Met die gegevens en met een inventaris van wat men in een gemeente
bezit, kan men het wonen aanpakken. Als dit lukt, is men op
de goede weg als men er de middelen voor krijgt en als er een
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solidariteit is tussen de grootsteden
die ook hun problemen hebben.

en de kleine

gemeenten

De trage realisatie van de projecten op grond van artikel 80
van de Huisvestingscode
vindt haar oorsprong niet in de vorige legislatuur. Onlangs heeft men in Maasmechelen
immers
de goedkeuring gekregen voor een project van tien woningen
dat van 1980 dateert.
Het gewestplan voorziet in woonuitbreidingsgebieden.
Een
gemeente heeft daarbij verschillende mogelijkheden.
Zo kan
de gemeente de Vlaamse Landmaatschappij
inschakelen. Kan
bij een verkaveling door de Vlaamse Landmaatschappij
van
bijvoorbeeld
40 percelen niet overwogen worden om een opsplitsing te maken in bijvoorbeeld 25 percelen waar woningen
van de Vlaamse Landmaatschappij
worden gebouwd en 15
percelen waar vrij kan worden gebouwd ? Op die manier kan
de bevolkingssamenstelling
van de verkaveling worden beïnvloed. Tevens kan zo een spreiding in de tijd worden bekomen.
Het zou nuttig zijn om na te gaan hoe men in Nederland te
werk gaat inzake huurtoelagen.
In Nederland zijn er inzake
de kwaliteit van de woningen meer mogelijkheden
ten aanzien van de verhuurders.
In de grensstreek stelt men dikwijls
vast dat de eigenaars hun woningen in appartementen
opdelen of hun woningen aan Nederlanders
verkopen tegen prijzen waar niet tegen op te bieden valt. Dit schept dan opnieuw
problemen inzake het wonen.
De heer André Kenzeler pleit ervoor om bij de bouw van
sociale woningen niet te experimenteren.
Als gevolg van het
lobbyen voor bouwprodukten,
zijn op een aantal plaatsen betonplaten
gebruikt waardoor woningen na twintig jaar wegens vochtproblemen
niet meer bewoonbaar
zijn. Het lobbyen moet dus worden geweerd. Tevens moet men gebruik
maken van bouwmaterialen
die aan ons klimaat zijn aangepast.
Inzake het verhuren
van huurwoningen
dringt de heer
André Kenzeler aan op het creëren van duidelijke en te eerbiedigen regels. Wel moeten die regels rekening houden met
de samenstelling
van de bevolking : dit is Belgen en anderen.
Het creëren van getto’s met 80 percent Turken is niet goed.
De huidige regelgeving leidt er wegens de gestelde voorwaarden toe dat op sommige plaatsen vooral Turken in aanmerking komen.
Het fusioneren
van maatschappijen
is volgens
André Kenzeler positief. Fusies kunnen de kosten
en overzichtelijker
werken mogelijk maken.

de heer
drukken

De heer Carl Decaluwé meent dat de beleidsbrief veel positieve zaken bevat. Ondanks de verklaringen
dat men prioritair aandacht wil besteden aan de kansarmen, valt het toch op
dat de beleidsbrief niets vermeldt over de problematiek
van
de kamerverhuur.
Hier zou men al iets kunnen doen op de
privé-markt.
De beleidsbrief behandelt evenmin de problematiek
van de
campingbewoners.
Vroeg of laat zal men ter zake moeten optreden. Het beleid zal hier aandacht moeten aan geven.
In bijlage 5 bij de beleidsbrief
omtrent stadsbeleid
en
woonproblematiek
wordt terecht gepleit voor een heroriënteren van de investeringen.
De uitspraak dat men naar minder
verdichting in de steden gaat, met meer groene ruimte en
zonder gettovorming,
is positief. In een beleidsbrief van minister Eddy Baldewijns wordt echter het tegendeel vooropgesteld. In die beleidsbrief wordt ervan uitgegaan dat het dicht-
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weven nog moet verhogen om aan alle behoeften
Enige verduidelijking
is nodig.

te voldoen.

De heer Carl Decaluwé staat huiverig ten opzichte van de
vooropgezette
archtitectuurwedstrijden.
Nu zijn er immers
nog altijd archtitectuurwedstrijden
van 1982 en 1985 in uitvoering. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
werkt met
basisnormwoningen.
Het is aangewezen om dit stelsel te evalueren op concept, kostprijs, leefbaarheid, enzovoort. Eventueel kan men dan in die richting verder gaan.
De heer Carl Decaluwé bepleit wel experimenten.
Er zijn
nu onvoldoende middelen om alle projecten op grond van artikel 80 van de Huisvestingscode
op korte termijn te realiseren. In de beleidsbrief wijst de minister terecht op de vermenging van sociale kavels, sociale koopwoningen
en sociale
huurwoningen.
Waarom zouden een aantal experimenten
niet mogelijk zijn ? Men stelt immers vast dat een aantal
maatschappijen
grote grondreserves hebben. Als artikel 80 nu
niet volstaat, zou men bijvoorbeeld
één hectare kunnen gebruiken voor sociale kavels en het bouwen van sociale koopen huurwoningen.
Artikel 80 zou dan kunnen worden verhaald op de sociale kavels en de sociale koopwoningen.
Op
die manier zouden een aantal gronden kunnen worden gevaloriseerd. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
beschikt nu
over ongeveer 45.000 percelen.
De heer Francis Vermeiren vreest dat als men te veel gaat
globaliseren,
men zal vervallen in de Franse HLM-toestanden.
De heer Carl Decaluwé meent dat ook hier de kleinschaligheid moet spelen. Het betreft kleinschalige experimenten
die
geëvalueerd moeten worden.
De heer Carl Decaluwé wijst op de problematiek
van de
eigen middelen. De erkende vennootschappen
vrezen dat een
deel van hun eigen middelen van bijvoorbeeld
Limburg naar
Antwerpen
zullen worden gedraineerd.
Voorzichtigheid
is
hier geboden. De eigen middelen kunnen op een betere manier worden gemobiliseerd.
In het kader van onder meer
Domus Flandria, de Tewerkstellingsconferentie
en het besluit
op de kansarme buurten heeft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zeer veel geprefinancierd,
omdat de overheid traag
uitbetaalt. Indien de overheid snel zou uitbetalen,
dan kunnen meer middelen worden ingezet om het beleid van de minister te ondersteunen.
Belangrijk is dat het beleid rekening houdt met de behoeften. Uit de beleidsbrief blijkt dat de provincie West-Vlaanderen 165 percent woningen van slechte kwaliteit telt ; de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
respectievelijk
8,5 en
14,4. Dit bewijst dat men redelijk moet spreiden. Tevens
moet men er rekening mee houden dat bepaalde bouwmaatschappijen in Antwerpen en Gent een leegstand van een deel
van hun patrimonium
kennen.
Mevrouw Veerle Heeren vraagt aandacht voor de campingbewoners.
Die personen kunnen vaak niet terecht bij de
sociale huisvestingsmaatschappijen
wegens de lange wachtlijsten. Ook persoonlijk hebben zij vaak een laag inkomen,
zodat de campings dan een uitkomst bieden. In de beleidsbrief is hierover niets terug te vinden.
Mevrouw Veerle Heeren vraagt hoe de minister het huisvestingsprobleem
van de woonwagenbewoners
wil aanpakken. Wordt er gedacht aan een spreidingsplan
?
In de beleidsbrief wordt er gesteld dat er in bepaalde arrondissementen
een groot tekort is aan woonvoorraad.
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Nieuwbouw is daar verantwoord,
cieel ingevuld ?
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maar hoe wordt dit finan-

De heer Etienne Van Vaerenbergh
stelt vast dat de discussie vooral gaat over sociale huisvesting en niet over huisvesting in het algemeen. De sociale huisvesting, zoals men die nu
kent, speelt vooral in op de ruimte en niet op personen. Op
een bepaald ogenblik moet men er zich bewust van zijn dat
het niet enkel gaat om gronden en gebouwen, maar ook over
personen.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
vraagt aandacht voor het voorstel van decreet dat hij samen met de heer
Herman Suykerbuyk heeft ingediend. Dit voorstel houdt rekening met personen.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
vraagt verder hoe de
sociale huisvesting
in Vlaams-Brabant
zich tot Vlabinvest
verhoudt. De vereiste inkomenscriteria
voor Vlabinvest liggen veel hoger dan in de sociale huisvestingsector.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
merkt op dat de voorganger van de minister weigerde te antwoorden op zijn vraag
naar de regelmatigheid
van de toewijzing van sociale woningen. Uit de beleidsbrief blijkt dat in het verleden slechts 37
percent van de woningen toekwam aan de mensen die er
recht op hadden. Volgens de beleidsbrief is er nu beterschap.
Nu moeten ambtenaren
van de Vlaamse administratie
dit opvolgen en tweemaal per jaar verslag uitbrengen.
Kan de minister dit toelichten
?
Minister Leo Peeters verklaart dat die 37 percent niet impliceert dat het om onrechtmatige
toewijzingen gaat. Die 37
percent impliceert dat men niet altijd de juiste volgorde van
prioriteiten heeft gerespecteerd.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
wijst erop dat uit de beleidsbrief blijkt dat bij 34 percent van de maatschappijen
een
controle onmogelijk bleek.
De heer Tuur Van Wallendael bespeurt in de discussie tegenstellingen
die hij niet als relevant ervaart. Een tegenstelling die opgeworpen wordt, is die tussen kleinere gemeenten
en de grootsteden. Dit is niet het probleem. Een probleem is
bijvoorbeeld
het probleem van de woonwagens, los van het
feit of die woonwagens nu in een kleine gemeente of in een
grootstad staan. Men moet probleem per probleem aanpakken, waar het probleem zich ook voordoet. Voor sommige
problemen kan er ongetwijfeld een algemene oplossing worden uitgewerkt. Voor andere problemen zal dat het geval niet
zijn.
De problemen
die zich in sommige gemeenten
geval per
geval voordoen, komen in de grootstad allemaal voor. Een
bijkomend gevaar is dat een explosief mengsel ontstaat, hetgeen toch iedereen moet bekommeren.
De meest explosieve
elementen concentreren
zich in de grote steden. In de grote
steden concentreren
zich groepen, en niet altijd om de meest
eerbare redenen, die er zich beter niet zouden concentreren.
In de grote steden is er een grote concentratie
van personen
die in de illegaliteit leven of met illegaliteit te maken hebben.
Tevens is er een grote concentratie
van niet-aangepaste
burgers die allemaal in dezelfde buurt wonen.
De heer Carl Decaluwé merkt op dat, als men de voorbije
investeringsprogramma’s
(Domus Flandria,
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij,
artikel 80 van de Huisvestingscode,
herwaarderingsgebieden,
enzovoort)
beziet, het grote spanningsveld ligt in het feit dat het merendeel van het geld gaat
naar de grote steden. Kleinere gemeenten die ook problemen
hebben, zij het misschien minder explosief, wachten daarentegen al jaren op de eerste frank vanuit artikel 80 of de eerste
sociale woning. In kleinere gemeenten leeft dan ook een ge-
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Gent.
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Mevrouw Vera Dua meent dat de problemen die zich overal voordoen, zich in de grootstad allemaal in versterkte mate
voordoen. Dit is belangrijk bij de verdeling van de kredieten.
De heer Francis Vermeiren merkt op dat als bepaalde problemen zich in de grootsteden versterkt voordoen, dit eveneens geldt voor de uitgaven.
De heer Mark Van der Poorten wijst op de situatie van de
gemeente Denderleeuw.
Denderleeuw
is, zoals de andere gemeenten langs de Dender, gekenmerkt
door een zeer sterke
lintbebouwing
met smalle straten. Openbare
infrastructuurwerken vergen er bij elke realisatie bijkomende
onteigeningen om wat open ruimte te kunnen creëren. Inzake onderwijs
vervult Denderleeuw
een regionale functie. Het zeer drukke
spoorwegknooppunt
zorgt voor een grote mobiliteit en bemoeilijkt infrastructuurwerken.
Die mobiliteit
brengt zeer
hoge prijzen mee op de huur- en woningmarkt.
Daarenboven
fungeert Denderleeuw
voor heel België en Luxemburg als de
stortplaats voor dierlijk afval. Dit alles resulteert in verkrotting en leegstand. Denderleeuw
heeft een bevolkingsdichtheid van 1.212 inwoners per km . In Aalst is dit 980 inwoners,
in de provincie Oost-Vlaanderen
451. In het Vlaamse Zwest
bedraagt de bevolkingsdichtheid
431 inwoners per km. Het
belastbare inkomen in Denderleeuw
is het hoogste van het
arrondissement,
omdat de bevolking vooral bestaat uit werknemers waarvan het inkomen gekend is. Verhoudingsgewijze
zijn er weinig zelfstandigen.
Er blijven nog tien landbouwers
over. Denderleeuw
heeft geen immigranten,
omdat de gronden woonprijzen
prohibitief zijn. Het is dus duidelijk dat bepaalde gemeenten eigen specifieke problemen hebben.
De heer Tuur Van Wallendael meent dat problemen, zoals
door de heer Van der Poorten beschreven, moeten worden
opgelost. Binnen de beschikbare
middelen zullen evenwel
prioriteiten
moeten worden vastgelegd. De problemen moeten geval per geval worden aangepakt
en niet wegens de
grootte van de gemeente of de stad.
De explosiviteit van de problemen varieert van streek tot
streek, maar is toch vooral in de grootsteden
te situeren.
Hiervoor is begrip nodig. Antwerpen
beschikt over een bevolking van 200-300 zwervende Marokkaanse
of ex-Marokkaanse jongeren die het leven niet leuk maken, want ze zwerven niet op de Jan Van Rijswijcklaan, maar in de Seefhoek.
Op de Jan Van Rijswijcklaan zouden ze rijke mensen kunnen
lastig vallen, terwijl ze nu in de Seefhoek oude dametjes het
leven zuur maken. Volgens de heer Leman van het Centrum
voor Gelijke Kansen zijn er in Brussel een duizendtal rondzwervende,
losgeslagen jongeren
zonder opleiding of toekomst. Dergelijke problemen komen slechts in drie, vier steden voor. De heer Tuur Van Wallendael vraagt begrip voor
dergelijke problemen.
De beleidsbrief schenkt veel aandacht aan renovatie en inbreiding. Dit is belangrijk. Gelukkig kent men hier nog geen
explosieve problemen
zoals in de Franse grootsteden.
Wel
kan een dergelijke situatie ontstaan op de Antwerpse Linkeroever. Als de hoge woonblokken
niet continu goed worden
onderhouden,
heeft men daar heel snel moeilijkheden.
De heer Tuur Van Wallendael is van mening dat bij de toewijzing van sociale woningen sociale correcties mogelijk moeten zijn. Het strikt toepassen van de reglementering
leidt tot
gettovorming.
Hierover moet worden nagedacht.
Wel kan
men vaststellen dat de nieuwe reglementering
vruchten afwerpt en dat het aantal klachten over de toewijzing afneemt.
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De heer Tuur Van Wallendael vraagt voorts meer toelichting over de wijze waarop de heffing op leegstand toegepast
zal worden. De opbrengst van dergelijke heffing is niet zeer
groot. De heffing verhelpt het probleem maar gedeeltelijk.
Ten slotte bestaat er een vrees dat die heffing aan het Vlaams
Gewest ten goede komt.
De heer Herman De Loor stelt vast dat sinds 1986 een dertigtal erkende vennootschappen
zijn overgegaan tot een fusie.
Men moet in die richting voortgaan. Wel moet men geen mastodontmaatschappijen
nastreven. Men moet vooral proberen
tot een fusie te komen in kleinere gemeenten waar er meerdere maatschappijen
actief zijn.
De heer Herman De Loor is geen voorstander van het subsidiëren van gemeenten die een bijzondere inspanning inzake
huisvesting
doen. Die middelen worden beter aangewend
door het regelmatig bijeenbrengen,
vormen en informeren
van dergelijke gemeenten. In het Vlaamse Gewest zijn er 114
gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. Die gemeenten
kunnen geen bijzondere woonambtenaar
aanstellen. Hun beperkt aantal ambtenaren
moet zich met alle materies bezig
houden. In het Vlaamse Gewest zijn er op 308 gemeenten 240
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Welke gemeenten kunnen een afzonderlijke
ambtenaar
voor woonbeleid
aanstellen
?
De heer Herman De Loor stelt vast dat er onvoldoende
middelen beschikbaar
zijn om aan alle verzuchtingen
tegemoet te komen. De minister zal bij de Vlaamse regering moeten aandringen op bij komende middelen. Ondertussen
zullen
de middelen selectief moeten worden gebruikt voor die plaatsen waar de problemen het grootst zijn. Om echter aan alle
gemeenten
iets te geven zijn de beschikbare
middelen niet
hoog genoeg.
De heer Marcel Logist is van oordeel dat de inventarisatie
die gemaakt wordt in verband met de heffing op de leegstand
en de verkrotting veel zal leren over het woningbestand.
Wat
de renovaties zelf betreft, zou er kunnen worden gedacht aan
het toekennen van een subsidie en aan een begeleiding.
De heer Mare Olivier is van oordeel dat men zal moeten
afstappen van leningen voor privé-nieuwbouw.
De vrijkomende middelen zouden dan kunnen worden ingezet voor saneringsoperaties.
De heer Mare Van Peel merkt op dat het eenvoudig lijkt
om een inventaris op te maken van de probleemgebieden,
objectieve criteria te bepalen en dan de financiële middelen te
verdelen. Hoe objectief men de criteria ook probeert op te
stellen, hetzij voor de sociale huisvesting, hetzij voor het Sociaal Impulsfonds,
iedereen zal toch uitrekenen
hoeveel dit
voor zijn gemeente en streek oplevert. Dan dreigt men in oeverloze debatten te verzeilen die uiteindelijk
wel in een of
ander compromis zullen uitmonden. De heer Mare Van Peel
pleit ervoor om te trachten de nodige tijd te besteden aan de
beleidsbrief
stedelijk beleid. Men kan daarover een aantal
mensen horen en de visu een aantal probleemgebieden
bezoeken.
Iedereen kent wel zijn eigen probleemgebieden,
maar kent
te weinig de probleemgebieden
van een ander. Dit is de enige
manier om tot een volwassen politiek debat te komen. Zo
kan men vermijden om terecht te komen in explosieve sociale
cocktails. Dan kan men in buitenlandse
grootsteden ook zien
in welke situatie men terechtkomt als men niet tijdig ingrijpt.
De heer Mare Van Peel merkt op dat het dringend noodzakelijk is om maatregelen
te treffen om gettovorming
te vermijden. De sociale explosiviteit heeft te maken met het sa-
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menwonen van de verkeerde soort mensen, namelijk dezelfde
soort mensen die beter niet samen zouden wonen. Op dit
ogenblik laat de reglementering
alleen toe dat de huisvestingsmaatschappijen
mogen proberen
om gettovorming
te
vermijden. Zij kunnen dit echter alleen doen door af te wijken van de rangorde. Maatregelen
zijn heel dringend nodig.
De nieuwbouwprojecten
in de grote steden lopen nu vol op
een sociaal verkeerde manier, dit is niet volgens een sociale
mix die men zou moeten betrachten.
Vermits er onvoldoende financiële middelen zijn, is de heer
Mare Van Peel er geen voorstander van om in de stedelijke
gebieden over te gaan tot nieuwbouw en inbreidingsgerichte
projecten in kansarme buurten. Nieuwbouw zou voor een bepaalde periode totaal uitgesloten moeten zijn. De bestaande
middelen kunnen immers veel beter op een kleinschalige manier selectief worden ingezet voor renovatie.
Dit kan een
groot multiplicatoreffect
hebben voor een verloederde buurt.
Twintig verkrotte woningen renoveren en terug op de markt
brengen, heeft een veel groter effect dan de nieuwbouw van
een klein complex. De bestaande middelen moeten dus zoveel mogelijk worden ingezet voor kleinschalige
renovatie
van het patrimonium
van de sociale huisvestingsmaatschappijen en van andere verkrotte patrimonia, zodat actief op de
markt kan worden ingegrepen.

VAN DE HEER LE0 PEETERS,
2. ANTWOORDEN
VLAAMS
MINISTER
VAN BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN,
STEDELIJK
BELEID
EN HUISVESTING
1. Fusie van lokale sociale huisvestingsmaatschappijen

Net zoals zijn voorganger,
is minister Leo Peeters grote
voorstander van fusies. Dit moet, zonder dat dit leidt tot mastodonten, leiden tot maatschappijen
die efficiënter werken.
Daarom is de verhouding
tussen de grootte van de maatschappij en de gemeente of de gemeenten waar men werkt zo
belangrijk.
Tot nu toe bestond het beleid er vooral in om de VHM en
haar beleid ter zake te ondersteunen.
De VHM heeft er voor
geopteerd om maximaal te streven naar vrijwilligheid. Zoals
blijkt uit bijlage 2 bij de beleidsbrief heeft dit effectief geleid
tot een belangrijk aantal fusies. Alleen wanneer het echt onverantwoord
werd is de VHM tegen de wil in gegaan van de
lokale huisvestingsmaatschappijen.
Een voorbeeld hiervan is inderdaad
de fusie in de stad
Dendermonde.
Het gaat concreet over de fusie van de kleine
sociale huisvestingsmaatschappij
‘Geluk in ons huis’ uit Baasrode (Dendermonde).
Zowel de voorganger van de minister
als de minister zelf waren en zijn voorstander
van deze fusie
en ondersteunen
dan ook alle stappen die de VHM ter zake
heeft genomen inzake positieve voogdij. Men moet alles doen
om deze fusie te realiseren. Dan heeft Dendermonde
twee
maatschappijen,
en dat is zeker voldoende.
Een ander punt is de vraag of men nog verder moet gaan.
De minister denkt dat de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen nu eerst de mogelijkheid moeten krijgen om te bewijzen dat ze goed werken en vooral dat ze kunnen inspelen
op de nieuwe beleidsprioriteiten
van de Vlaamse regering.
De rol van de lokale huisvestingsmaatschappijen
in het uitvoeren van het nieuwe beleid inzake meer renovatie of stadsvernieuwing is essentieel. Het zijn de lokale sociale .huisvestingsmaatschappijen
die dit concreet op het terrein zullen
moeten realiseren. Als zij geen voorstellen indienen kan, deze
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belangrijke ommekeer niet worden gerealiseerd. Het is in die
omstandigheden
dat opnieuw zal moeten worden gekeken
naar het fusiedossier of dat zelfs naar andere werkingsvormen
zal moeten worden gezocht, zeker als er onwil in het spel is.

2. Domus Flandria
De gemiddelde kostprijs per Domus Flandria-woning,
exclusief grondprijs en eventuele andere werken zoals infrastructuurwerken
(artikel 80 van de Huisvestingscode)
is als
volgt :
huurwoningen

koopwoningen

appartement

2.369.370 frank

2.851.096 frank

eengezinswoning

2.686.608 frank

2.919.623 frank

Wat de kost van het urgentieplan
voor de sociale huisvesting voor de Vlaamse begroting betreft, zal gedurende 22 jaar
een machtiging ten belope van 1.400 miljoen frank in de begroting worden ingeschreven.
Dit komt neer op een machtiging van 30.210 miljoen frank. Hiervan moet 405 miljoen
frank worden afgetrokken voor de beheersvergoeding
(totaal
voor de hele looptijd van het programma).
Op dit ogenblik
zijn er besprekingen
bezig om te komen tot een versnelde aflossing van het Domus Flandria-kapitaal.
Als deze besprekingen, waartoe de vorige Vlaamse regering heeft beslist, worden afgerond met een positief resultaat, geeft dit een bijkomende ruimte van 1.299 miljoen frank.
Wat de verschillende
subsidiesystemen
betreft, verwijst de
minister naar een nota omtrent de verschillende
mogelijke
subsidiesystemen
voor het realiseren van sociale huisvestingsprojecten door de gedecentraliseerde
besturen (lokale sociale
huisvestingsmaatschappijen,
gemeenten
en OCMW’s)
(zie
bijlage 3 bij dit verslag).

3. De premiestelsels

Met betrekking
tot de werking van de nieuwe premie- en
toelagenstelsels
herinnert minister Leo Peeters aan de doelstellingen bij het opstellen van het nieuwe systeem.
Bij het aantreden van de vorige Vlaamse regering in 1992
waren de premie- en toelagenstelsels
voor particulieren
aan
heel wat kritiek onderhevig.
Bovendien werd in een studie van de Nationale Bank aangetoond dat, zeker voor wat de bouwpremie
betreft, er een
zeker verband bestaat tussen de vraag naar woningen en het
aantal toegekende bouwpremies,
maar dat er echter geen significante relatie bestaat tussen beide grootheden.
Dit wees
erop dat de politiek van het toekennen van premies voor woningverwerving
de woningbouwactiviteit
niet effectief heeft
beïnvloed. Wel stelde de Nationale Bank vast dat de vraag
naar hypothecair krediet significant wordt beïnvloed door het
rentepeil en dus de aflossingslast van de lening.
Rekening houdend met deze elementen
werd een nieuw
premie- en toelagenstelsel
op punt gesteld uitgaande van volgende doelstellingen
:
a) Het aantal stelsels moest worden verminderd.
De huisvestingspremies,
stads- en dorpsvernieuwingspremies,
verwervingspremies
in woonnoodgebieden,
met telkens
een
deeloperatie,
bouw, koop en sanering of renovatie, werden
teruggebracht
tot één stelsel van tussenkomst
in de last van
de hypothecaire
lening voor de bouw, koop of renovatie van
een woning.
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Aangezien mensen met een laag inkomen, bejaarden en
gehandicapten,
vaak geen hypothecaire
lening afsluiten om
hun woning in goede staat te onderhouden
of aan te passen
aan hun noden, diende een stelsel te worden behouden met
een eenmalige premie die op een eenvoudige
manier kon
worden aangevraagd.
b) De premies werden in het verleden altijd uitbetaald
nadat de werken grotendeels
of zelfs volledig waren uitgevoerd. Deze situatie stelde zich het scherpst bij de sanering of
renovatie van de woningen waar alle werken eerst moesten
uitgevoerd zijn en de investering meteen volledig door de
aanvrager moest worden geprefinancierd.
De overschakeling
van een systeem van premie naar
een systeem van tussenkomst in de leningslast, bood het voordeel dat de gewesttussenkomst
kon worden betaald vanaf het
ogenblik dat de aanvrager deze ook daadwerkelijk
nodig had,
namelijk de dag dat hij zijn lening begon af te lossen.
Voor wat de eenmalige premie betreft, diende een systeem te worden gevonden waarbij tussen het ogenblik van de
aanvraag en de uitbetaling van de premie zo weinig mogelijk
tijd verliep.
c) Tot slot was er de kritiek dat zeer grote woningen werden betoelaagd en dat het toelagenstelsel
de stadsvlucht in de
hand zou werken. Om die reden werd opnieuw teruggegrepen naar de oorspronkelijke
tekst van de Huisvestingscode
en
werd het begrip bescheiden woning duidelijker gedefinieerd,
door het volume voor nieuwbouwwoningen
te verlagen en
een drempel in te voeren voor het kadastraal inkomen van
koop- en renovatiewoningen.
Bovendien werden een aantal
achterpoorten
in de reglementering
gedicht die het oneigenlijk gebruik van de premiestelsels,
voornamelijk
op het vlak
van het inkomen, moesten tegengaan.
Het stelsel van de verbeteringsen aanpassingspremie
voor woningen werd zodanig opgebouwd dat het ten goede
moest komen aan diegenen die het echt moeilijk hadden om
een woning aan te passen of te renoveren, gelet op hun budget.
d) Een laatste belangrijke opdracht was op termijn een besparing realiseren van twee miljard frank in de sector van de
premies. Eén miljard frank nodig ter financiering van inbreidingsgerichte projecten in kansarme buurten (deze besparing
dateert nog uit de tijd van minister Waltniel, maar werd nooit
gerealiseerd)
en één miljard frank ter financiering
van de
Domus Flandria-operatie.
In 1994, een jaar na hun inwerkingtreding
op 1 april 1993,
werden de nieuwe toelagenstelsel
grondig geëvalueerd.
Er
werd vastgesteld dat het aantal aanvragen voor een tussenkomst in de leningslast
voor nieuwbouwwoningen,
maar
vooral voor de renovatie van woningen, gevoelig onder het
aantal geraamde aanvragen lag. Voor de koop van woningen,
vooral in de openbare sector, waren de ramingen exact..
Voor de nieuwbouwwoningen
had dit lager aantal aanvragen vooral te maken met de conjunctuur
en met de verlaging
van het bouwvolume
dat nu door de administratie
daadwerkelij k werd gecontroleerd.
Wat de daling van het aantal aanvragen voor nieuwbouwverrichtingen
betreft, werd, als gevolg van de conjunctuur,
vastgesteld dat dit fenomeen zich vooral voordeed in de sector van de volkswoningbouw,
waarvoor het nieuwe toelagenstelsel werd geconcipieerd.
Terwijl het aantal bouwvergunningen
voor nieuwbouwwoningen en de vraag naar hypothecair krediet in 1993 gestegen
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waren ten opzichte van 1992, werd een halvering van het aantal aanvragen voor hypothecair krediet voor nieuwbouwwoningen vastgesteld bij de instellingen
die zich voornamelijk
richten op leningen in de sociale sector (VHM, Vlaams Woningfonds en de erkende vennootschappen
van de ASLK).
Voor de renovatie van woningen werd vastgesteld dat de
kandidaat-verbouwers
zich voornamelijk behielpen met eigen
middelen om de verbouwing te financieren,
wat meteen ook
tot gevolg had dat het aantal verbeterings- en aanpassingspremies voor woningen, in oorsprong onderschat was.
Als gevolg van een motie van aanbeveling van de bevoegde
commissie en vanuit het Vlaams Parlement
zelf, werd een
eerste wijziging voorgesteld van de reglementering.
Deze had
tot gevolg dat de tussenkomsten
voor de bouw en koop van
een woning met 10 percent werden verhoogd en dat een sterke impuls werd gegeven aan de renovatie van woningen, ook
in bijzondere gebieden en dat deze tussenkomst met 50 percent werd verhoogd. Tevens werd de inkomensgrens
opgetrokken tot 1,2 miljoen frank.
Na de ingevoerde wijzigingen
gende tendens vast :

stelt men op dit ogenblik

vol-

- het aantal aanvragen voor renovatieverrichtingen
beantwoordt aan de verwachtingen,
weliswaar wordt vastgesteld
dat er een verdere verschuiving is naar het aantal aanvragen
voor een eenmalige verbeterings-en
aanpassingspremies
;
- een lichte daling van het aantal aanvragen
senkomst in de koop van een woning

voor een tus-

- het aantal aanvragen voor nieuwbouwverrichtingen
blijft
verder achter op de ramingen. Recente berichten in de pers
omtrent het ineenstorten
van de hypotheekmarkt
wijzen op
een belangrijke vermindering
van de vraag naar hypothecair
krediet voor nieuwbouwwoningen.
De tendens die één jaar
geleden al vast te stellen was in de sector van de volkswoningbouw, heeft zich blijkbaar doorgezet in de hele woningbouwsector.
Bovendien moet in het kader van een stedelijk beleid en
vanuit de bekommernis
om de verwerving en de kwaliteitsvolle renovatie van woningen in stedelijke gebieden te bevorderen, worden gedacht aan :
van de verwerving van woningen in een
- het bevorderen
aantal welbepaalde gebieden door een verhoging van de tussenkomst in de leningslast voor de aankoop van een woning,
samen met een uitbreiding van het aantal gebieden, op basis
van objectieve criteria ;
- het stimuleren binnen deze gebieden van de verbetering
en aanpassing van woningen door het toekennen van een significante toeslag op de eenmalige premie ;
- het extra stimuleren
stadscentra.

van de renovatie

van woningen

in

Deze voorstellen zullen op hun budgettaire
haalbaarheid
worden onderzocht, mede op basis van de survey omtrent de
woningkwaliteit
die door de afdeling woonbeleid
van de
AROHM werd uitgevoerd, en zullen moeten leiden tot een
bijsturing van de reglementering.
Wat de huursubsidies
betreft, dient verder naar een vereenvoudiging van het stelsel te worden gestreefd.
Dit stelsel van huursubsidies
werd ingesteld voor bejaarden, gehandicapten,
ontruimers van ongezonde woningen en
daklozen, opdat ze een gezonde woning betrekken. De controle op het inkomen en de berekeningswijze
van de huursub-
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sidie dienen te worden aangepast, omdat de doelgroepen van
deze subsidie vaak niet over een aanslagbiljet van de belastingen beschikken en het opvragen van talloze gegevens bij verschillende administraties
te veel tijd in beslag neemt.
Aangezien vooral voor de huurders in de privé-sector de
uitbetaling van de huursubsidie lang op zich laat wachten, zal
worden nagegaan in hoeverre de uitbetaling door gemeenten
of OCMW’s kan worden gedaan. Deze instellingen
zouden
dan een beroep kunnen doen op een voorschottenstelsel
om
de betalingen te prefinancieren.
Bovendien, en dit zou kunnen kaderen in een één-loketsysteem, kunnen ook maatregelen worden genomen om het stelsel van de huursubsidies
ten voordele van onder meer bejaarden en krotverlaters
beter bekend te maken. Er is inderdaad
gebleken dat velen de huursubsidie niet aanvragen, hoewel ze
er recht op hebben. Daarom zullen met gemeenten die wensen te genieten van het voorschottenstelsel,
acties worden opgezet om de begunstigden
op basis van de verhuisbewegingen
in het bevolkingsregister
op de hoogte te brengen van het bestaan van deze subsidie. Tevens zouden gemeenten
die een
positieve inbreng willen doen en een eigen huisvestingsbeleid
willen voeren, gratis de aanvraagformulieren
invullen en instaan voor de begeleiding van het dossier. In het kader van
het informatiebeleid
van de Vlaamse overheid en de steun
aan de pers is de administratie
een dossier aan het voorbereiden om het stelsel van de huursubsidies
meer bekendheid
te
geven.

4. Jonge gezinnen opnieuw naar de stad brengen
Het aantrekken
van jonge gezinnen naar de stad zal geen
gemakkelijke
taak zijn. Het is wel een belangrijk streefdoel,
zeker in het kader van het stedelijk beleid.
Met het oog op het aantrekken
van alle bevolkingslagen,
en dan vooral jonge gezinnen, naar de steden, zal in de eerste
plaats het bestaande premie- en toelagenstelsel
moeten worden verfijnd
Op die manier wordt een belangrijke hefboom
voor het stedelijk beleid gerealiseerd, namelijk de sociale vermenging van alle bevolkingslagen.
Daarom zal voor de
merde woonkernen
aan
moet er ruimte worden
zullen hiertoe financieel

al aanwezige bewoners van verkomstadsvernieuwing
worden gedaan en
gemaakt voor nieuwe bewoners. Zij
worden gestimuleerd.

Op dit vlak is een zeer belangrijke
Vlaams Woningfonds.

taak weggelegd

voor het

De mogelijkheid
zal worden onderzocht om in stedelijke
gebieden leningen toe te staan aan gezinnen met twee kinderen. Het gaat om leningen tegen een verlaagde interest, zoals
nu in heel Vlaanderen
al voor gezinnen met drie kinderen
mogelijk is. Tevens zal met het oog op de aanwending van de
niet-beschikbare
reserve van het Vlaams Woningfonds
een
belangrijke impuls worden gegeven in de sector van de huurhulp door in steden woningen aan te kopen met relatief weinig gebreken om deze door te verhuren aan jonge gezinnen.
Er is ter zake geen contradictie met het beleid van minister
Eddy Baldewijns. De doelstellingen
van beide ministers zijn
dezelfde, namelijk het wonen in de steden bevorderen.
Vanuit het stedelijk beleid beklemtoont
minister Leo Peeters wel
extra het belang van een sociale mix. Het spreekt voor zich
dat een verdichting van de kernen globaal nodig is. Maar bepaalde wijken, bijna altijd de meest verkommerde
- de zogenaamde 19e-eeuwse gordel - moeten ruimte krijgen. Zij moeten een betere leefkwaliteit
krijgen. Anders blijven deze
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buurten onaantrekkelijk
wijken wegtrekken.

5. De programma’s

en zal iedereen

die dit kan, uit die

voor artikel 80 van de Huisvestingscode

Dat de verwezenlijking
van huisvestingsprojecten
veel te
lang duurt, waardoor de gerealiseerde
projecten voorbijgestreefd zouden zijn, heeft enerzijds te maken met een overbevraging door de verschillende
initiatiefnemers
en anderzijds
met de ingewikkeldheid
van de procedures.
Via artikel 80 van de Huisvestingscode
wordt de eerste
evaluatie gemaakt van elk huisvestingsproject
en wordt elk
project op zijn opportuniteit
beoordeeld. De nuchtere observator zal vaststellen dat ieder jaar ongeveer honderdtwintig
projecten worden ingediend, die voor het grootste deel voldoen aan de zeer ruime voorwaarden.
Slechts een dertigtal
projecten kan jaarlijks, gelet op de budgettaire
mogelijkheden, worden gerealiseerd. Er moeten dus keuzen worden gemaakt en als een project met korte termijn niet wordt gekozen, spreekt het voor zich dat het lang duurt vooraleer het
wordt gerealiseerd. Bij het kiezen van projecten die via artikel 80 worden gesubsidieerd,
wordt vanzelfsprekend
prioriteit gegeven aan de werken voor sociale woonwijken die worden gerealiseerd.
In tweede orde is er de ingewikkeldheid
van de procedures,
door het feit dat aan elk subsidiemechanisme
een specifieke
aanvraagprocedure
is gekoppeld.
Dit brengt mee dat een dossier waarvoor verschillende subsidiemechanismen
moeten worden aangesproken,
zeer lang
op uitvoering moet wachten, ook al omdat de verschillende
subsidiesystemen
programmatorisch
nog niet op elkaar zijn
afgestemd.
Het probleem dat zich stelt is dat de initiatiefnemers
-huisvestingsmaatschappijen,
OCMW’s en intercommunales
- via
het aandringen op de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken - ook trachten de middelen in handen te krijgen om
de bouw van sociale woningen te versnellen.
De vraag inzake het niet of te weinig gebruiken van de toepassing van artikel 80 om de bouwgronden
van de door de
VHM erkende
bouwmaatschappijen
te valoriseren,
geeft
deze gedachtengang,
die nog steeds leeft bij de huisvestingsmaatschappijen,
voldoende weer.
De lokale huisvestingsmaatschappijen
hebben in het verleden te veel, en te veel op voorhand, geïnvesteerd in gronden
gelegen in woonuitbreidingsgebieden
of zelfs in landbouwgebieden.
Rekening houdend met een gewijzigde beleidsvisie die al
werd ingezet onder de voorgaande
ministers Paul Breyne,
Louis Waltniel en Norbert De Batselier, en via het gewijzigde
decreet en de uitvoeringsbesluiten
inzake artikel 80 werd de
trend meer omgebogen naar kleinschalige
en inbreidingsgerichte projecten.
Het spreekt voor zich dat initiatiefnemers
die over enorme
grondreserves
beschikken, rekening houdend met deze gewijzigde beleidsinzichten,
er op aandringen
om hun dossiers zo
snel mogelijk te realiseren.
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6. De vereenvoudiging

De herziening
moet op termijn
bleem.

van de procedures

van de procedures in de openbare sector
een oplossing kunnen bieden voor dit pro-

Naast een uniformisering
van de terminologie
die via de
Vlaamse Wooncode zal worden gerealiseerd, is het ook belangrijk dat de procedures voor de realisatie van sociale huisvestingsprojecten
worden vereenvoudigd
en versneld. Dit
vergt een belangrijke aanpassing van de uitvoeringsbesluiten
ter zake, maar ook een wijziging en een versnelling van de bevoegde Vlaamse administraties
en van de VHM.
De procedures
voor de subsidiëring
van sociale huisvestingsprojecten
zijn in de loop van de jaren een complex geheel van reglementeringen
geworden. Via de bestaande huisvestingscode, maar ook daarbuiten werden een veelheid van
subsidiemechanismen
ingevoerd, die telkens opnieuw een beoordeling vergen.
Daarom zal een éénmalige beoordeling
van het huisvestingsproject worden ingevoerd, zodat heel wat tijd kan worden bespaard. Men moet dan niet meer voor elke stap in de
realisatie
van een project
(bijvoorbeeld
grondaankoop,
wegen, woningen) een nieuw dossier aanleggen. Alles vloeit
dan in elkaar. De verschillende subsidiebesluiten
kunnen dan
zeer eenvoudig worden gehouden en gekoppeld aan het procedurebesluit.
Hierbij dient er dan bij het opstellen van de jaarlijkse investeringsprogramma’s
rekening te worden gehouden met de
opeenvolging van de verschillende deeloperaties.

7. Commissie Sociale Veiligheid - Stand van zaken
De werkzaamheden
van de Commissie Sociale Veiligheid,
gestart in juni 1995, zullen tegen 31 december 1995 zijn beëindigd. Verwacht wordt dat het eindrapport
een aantal aanbevelingen zal bevatten die erop zijn gericht op een concrete
manier de gevoelens van onveiligheid in de sociale wooncomplexen aan te pakken.
Deze aanbevelingen
hebben in principe betrekking
fysieke omgeving en op de sociale omgeving.

op de

De besprekingen
betreffende
de fysieke omgeving zijn
rond. Aanbevelingen
worden geformuleerd
rond : het woningontwerp
(beperking van aantal eenheden, menging van
woningtypes,
integratie
woonondersteunende
functies),
de
woningkwaliteit
(gebruik van duurzame materialen),
de inplanting (inbreidingsgericht,
ruilen van gronden), het onderhoud van de woning (gebruik van moeilijk te beschadigen
materialen, aanstellen van huisbewaarder
of toezichthoudend
personeel), de gemeenschappelijke
binnenruimten
(installatie
van techno-preventieve
middelen in bestaande
complexen),
de openbare ruimte of woonomgeving
(samenwerking
met
gemeente en politie), het gebruik van de omgeving (voorzieningen voor jongeren, kinderen en ouderen vooraf toetsen op
gebruik en bereikbaarheid).
De besprekingen
volop bezig.

betreffende

de sociale

omgeving

zijn

Zodra het rapport is afgerond, zal het worden geëvalueerd
en zal worden nagegaan wat er kan van worden opgenomen
in het beleid. Door het opnemen in de commissie van praktijkmensen, zoals ambtenaren
van de VHM en de administratie, zal een belangrijk deel van de besprekingen
in de com-
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missie, vooral op technisch vlak, bijna automatisch
len in de concrete projecten.

1 34 1
doorsijpe-

8. Heffing op leegstand en verkrotting

In verband met de vraag naar de mogelijkheid
om een
eventuele vrijstelling te geven voor conjuncturele
leegstand
en de verwijzing naar het decreet van 19 april 1995 houdende
maatregelen
ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing
van bedrijfsruimten
(artikel 38 voorziet in een
vrijstelling van een jaar voor leegstand omwille van bedrijfseconomische
omstandigheden,
wanneer de bedrijfsruimte
in
zodanige staat wordt gehouden dat het onmiddellijk opnieuw
in gebruik kan worden genomen) pleit minister Leo Peeters
voor terminologische
duidelijkheid.
Leegstand op grond van bedrijfseconomische
omstandigheden is niet hetzelfde als conjuncturele
leegstand. ‘Conjunctuur’ is een macro-economisch
begrip, terwijl ‘bedrijfseconomische omstandigheden’
een micro-economisch
begrip is dat
veel duidelijker kan worden vastgesteld : bedrijfsresultaten,
fusie van bedrijven, reorganisatie
van het bedrijf, introductie
van nieuwe technieken, produktdiversificatie
die andere produktielijnen
vergen, enzovoort. Slechts in afgeleide orde kan
hier sprake zijn van conjuncturele
oorzaken.
De reden waarom een dergelijke vrijstelling wegens bedrijfseconomische
omstandigheden
niet werd opgenomen
is
tweevoudig :
a) verschillende commissieleden
hebben al gepleit voor een
objectieve aanpak in het stedelijk beleid en om de problemen
daar aan te pakken waar ze bestaan. Welnu, de gebouwen die
onder het ontwerp van programmadecreet
vallen zijn van
kleinere omvang (perceel minder dan 5 are) en de lokalisatie
is dan ook sterk verschillend ten opzichte van de grotere bedrijfsruimten
die onder het decreet betreffende
de verlaten
bedrijfsruimten
vallen. De kleinere bedrijfspanden
situeren
zich meer in stads- en dorpskernen.
Het zijn vaak die panden
die een zeer slechte invloed hebben op de kernen. Dit wettigt
een andere aanpak.
b) het ontwerp van programmadecreet
voorziet erin dat de
bedrijfsruimten
die leegstaan wegens stopzetting van de economische activiteit, niet geïnventariseerd
worden zolang degene die deze activiteit heeft stopgezet, in het gebouw blijft
wonen.
Deze benadering
sluit ook beter aan bij de realiteit : het
betreft immers voornamelijk
kleinere winkelpanden,
horecagebouwen, boerderijen
die zich ook tot bewoning lenen, terwijl de grotere bedrijfsruimten,
die onder het decreet verlaten
bedrijfsruimten
vallen, meestal geen woonfunctie hebben.
Omdat deze woningen niet worden geïnventariseerd,
genieten de eigenaars als het ware van een permanente
vrijstelling. Deze regeling gaat dus verder dan het decreet betreffende de verlaten bedrijfsruimten,
dat slechts in een vrijstelling
van één jaar voorziet.
Voor alle duidelijkheid
: zodra het gebouw waarin de economische activiteit werd uitgeoefend, kan worden opgesplitst
in de ruimte waarin de activiteit werd uitgeoefend
en het
woongedeelte
van de beoefenaar
enerzijds, en woongedeelten die hiervan zijn afgescheiden en voor afzonderlijke bewoning zijn bestemd anderzijds, wordt op deze laatste de regeling voor de leegstand van woningen toegepast.

[
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9. Opbrengst van de heffing op leegstand en verkrotting en
de verdeling ervan
De opbrengst van de heffing ter bestrijding
en leegstand bestaat uit drie bestanddelen
:

van verkrotting

- opcentiemen
die volledig ten goede komen
meente, zonder enige vorm van herallocatie ;

van de ge-

- de vergoeding voor administratieve
kosten, waarvoor de
modaliteiten
in overleg met de gemeenten
zullen worden
vastgesteld. Het overleg hierover (onder meer met de VVSG)
is nog volop bezig. Aan de gemeenten werden voorstellen gevraagd. Deze vergoeding komt ook volledig ten goede aan de
gemeente. De opbrengst zal gerelateerd zijn met de inspanning van de gemeente bij de uitvoering van de decretale regeling ;
- het resterend gedeelte van het gewestaandeel
vloeit naar
het Sociaal Impulsfonds en wordt verdeeld volgens nog nader
te bepalen criteria. Hierover zal een afzonderlijk ontwerp van
decreet aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd.
Om alles in zijn juiste proporties te zien, toch nog volgende
verduidelijking
: van de 155 gemeenten die in 1994 een reglement op leegstand hadden, bleef de opbrengst bij 56 gemeenten lager dan 200.000 frank, in 48 gemeenten lag de opbrengst
tussen 200.000 en 500.000 frank, in 23 gemeenten
tussen
500.000 en 1.000.000 frank. In 28 gemeenten lag de opbrengst
boven 1 miljoen frank ; slechts in 3 gemeenten boven 5 miljoen frank (totaal : 151.077.490 frank).
Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat de ontvangsten
omgekeerd evenredig zijn met de effectiviteit van de maatregel. Een degressiviteit van de ontvangsten wordt verwacht en
eigenlijk zelfs verhoopt.
Gelet op de aanzienlijk verbeterde vaststellingsbevoegdheden, de vergoeding en de mogelijkheid
om opcentiemen
te
heffen en de degressiviteit, kan worden verwacht dat de verschuivingen, zo deze zich al zullen voordoen, uitermate beperkt zullen blijven. Alle gemeenten zullen een beter instrument krijgen om iets te doen aan de leegstand en de verwaarlozing van het woningpatrimonium.
Voor de vaststelling van de vergoeding is er momenteel dus
nog volop overleg met de gemeenten en de WSG.
Aan de
gemeenten werden gegevens gevraagd over de kosten die ze
nu al maken op basis van de bestaande reglementen.
Tevens
is een simulatie gevraagd over de verwachte kosten op basis
van het ontwerp van programmadecreet.
Alleszins wordt een
rechtvaardige vergoeding nagestreefd.

10. Objectieve

informatie woonbeleid

De inventaris inzake de heffing zal inderdaad een schat aan
Die informatie
zal vanzelfsprekend
informatie
opleveren.
worden gebruikt voor het concipiëren van nieuwe of aangepaste beleidsinstrumenten,
zoals, renovatiepremies,
subsidiëring wonen boven winkels, enzovoort.
De inventaris is zodanig uitgewerkt dat in principe elke
verkrotting en leegstand geregistreerd wordt, ook wanneer de
betreffende eigenaar van een vrijstelling geniet.

ll. Kamerverhuur

In het voorontwerp
van Vlaamse Wooncode handelt een
zeer belangrijk onderdeel over de woningkwaliteit.
In dit onderdeel wordt duidelijk weergegeven
dat de Vlaamse rege-
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ring aangepaste kwaliteitsnormen
kan hanteren voor specifieke woonvormen
en specifieke bewonersgroepen.
Dit is onder
meer met het oog op de reglementering
inzake bemeubelde
kamers. Hiermee wordt eveneens uitvoering gegeven aan het
Vlaams regeerakkoord.

12. Subsidiëring gemeentelijk woonbeleid
De aanstelling van een woonambtenaar
of woondienst
is
slecht één indicatie voor een consistent gemeentelijk woonbeleid, naast bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een gemeentelijk woonplan, de gemeentelijke
inventarisatie
van verkrotting en leegstand, enzovoort.
Kleinere gemeenten kunnen hiervoor samenwerken
in de
vorm van een intercommunale
woondienst,
een (inter)gemeentelijk woonplan, enzovoort.
De gemeenten kunnen op verschillende
goed voor hun inspanningen
:

wijze worden

ver-

- rechtstreeks onder meer via een vergoeding van de administratieve kosten, zoals bijvoorbeeld voorzien in het ontwerp
dat de heffing op leegstand regelt ;
- rechtstreeks
door extra-subsidiëring
begrotingspost
;

via een te creëren

- onrechtstreeks
door een snellere en prioritaire opname in
huisvestingsprogramma’s
(prioriteit voor woonprojecten
van
overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen).
De begeleiding van de gemeenten wordt bij dit alles niet
verwaarloosd.
Momenteel
wordt bijvoorbeeld
een begeleidingspakket voorbereid voor de implementatie
van de heffing
op leegstand. Daarnaast is er de opleiding van gemeentelijke
huisvestingsambtenaren.
Het eventueel subsidiëren van de gemeenten voor het aanstellen van een gemeentelijk
woonambtenaar
betekent ongetwijfeld een aansporing voor de gemeenten.
Dit kan bovendien voor het gewest heel wat voordelen hebben. Door de inbreng van die ambtenaren
kan op andere domeinen een besparing ontstaan die de uitgave voor het gewest perfect verantwoordt

13. Timing Vlaamse Wooncode
De bestaande
ontwerptekst
van de Vlaamse Wooncode
wordt momenteel aangepast aan de recente ontwikkeling
op
wetgevend vlak, met name de bepalingen van het programmadecreet met betrekking tot de heffing ter bestrijding van
verkrotting en leegstand.
De nieuwe ontwerptekst
wordt verwacht tegen begin volgend jaar. Tevens wordt een nota betreffende de financiële en
budgettaire
implicaties ten behoeve van de Inspectie van Financiën voorbereid,
zodat deze begin 1996 advies kan verstrekken over het ontwerp. Vanaf dat ogenblik is de snelheid
van behandeling
ervan mede afhankelijk van externe adviezen, zoals van de Raad van State. Het is dan ook moeilijk
hierop een datum te zetten. Er wordt wel gewerkt naar medio
1996.

14. Objectieve toewijzing en gettovorming
Al te gemakkelijk
wordt het probleem van de gettovorming volgens de minister gereduceerd tot een gevolg van het
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voor de sociale huis-

Een sociaal huisvestingsbeleid
moet categoriaal
selectief
zijn, met andere woorden diegenen die niet over voldoende
middelen beschikken
om in hun eigen huisvesting te voorzien, moeten eerst worden geholpen.
Het is toch moeilijk te verantwoorden
om enerzijds maatregelen te vragen tegen het uitdeinende
probleem van campingbewoning,
kamerverhuur
en dergelijke en anderzijds te
verlangen
dat de inkomensgrenzen
worden verhoogd. Het
zijn immers meestal diegenen die een te laag inkomen hebben om op de woningmarkt
terecht te kunnen en ook niet direct een sociale woning kunnen krijgen wegens de lange
wachttijden die daar terecht komen. Pleiten voor prioriteiten
voor noodgedwongen
campingbewoners
en vragen voor toewijzing aan hoge inkomens is in die zin enigszins contradictorisch.
Zelfs met de huidige inkomensgrenzen
blijven de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen
aanzienlijk. Bij
de laatste wijziging in september 1994 werden deze grenzen
voor het eerst sinds jaren verhoogd. Bovendien
zijn ze nu
geïndexeerd. Er is dan ook geen dringende reden om de inkomensgrens te wijzigen. De VHM is dezelfde mening toegedaan.
De minister vindt het ook enigszins eigenaardig
dezelfde
mensen te horen pleiten voor selectiviteit inzake het verdelen
van de middelen voor het Sociaal Impulsfonds in die zin dat
het geld moet gaan naar die steden en gemeenten
waar de
noden het hoogst zijn, en daarna dezelfde personen horen beweren dat deze selectiviteit niet meer of toch minder moet
gelden voor de verdeling van eveneens schaarse goederen,
namelijk sociale huurwoningen.
Argumenten
tegen een wijziging van de objectieve toewijzingsregels zijn volgens minister Leo Peeters de volgende :
1. De sociaal zwakkeren en minderbegoeden
kwamen in de
oude reglementering
soms te weinig aan bod. De gezinnen
met lage inkomens bleven zo op de kandidatenlijst
staan.
2. De overheidsmiddelen
voor sociale huisvesting zijn beperkt en dienen daarom prioritair ten goede te komen aan de
sociaal zwaksten.
3. De gettovorming
vindt geen structurele
oorzaak in de
toepassing van objectieve toewijzingsregels,
maar in de omvang van de sociale woonprojecten
waarop deze regels dienen
te worden toegepast. De sociale huisvestingsmaatschappijen
moeten hierin ook hun verantwoordelijkheid
opnemen : wanneer men de voorkeur geeft aan grootschalige
projecten,
neemt de concentratie
van bepaalde bevolkingsgroepen
toe.
Een heroriëntatie
van het beleid naar renovatie en inbreidingsgerichte projecten zal automatisch leiden tot een grotere
sociale mix.
Tenslotte moet er zeker op worden gewezen dat in sociale
huurwoningen
zeker een sociale mix wordt gerealiseerd doordat men in de woning mag blijven wonen, eens deze werd toegewezen, ongeacht de stijging van het inkomen. Door sommigen werd er voor gepleit systematisch de hogere inkomens uit
te wijzen. Dit werd niet doorgevoerd omwille van het gevaar
voor gettovorming.
De heer André Kenzeler meent dat de problematiek
anders ligt in de grote steden, de steden en de grote gemeenten.
Naast gettovorming
op basis van het inkomen bestaat er ook
gettovorming
op basis van afkomst. Zo’n getto vindt men in
Maasmechelen
waar dan enkel Turken of Belgen van Turkse
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afkomst wonen. Dit is het gevolg van een stringente reglementering.
Een oplossing ter zake is dringend nodig. Men
moet Turken vermengen met Belgen en anderen.
De heer Georges Cardoen stelt vast dat in de grote steden
veel vreemdelingen
zich concentreren
in grote, hoge woonblokken. In landelijke gebieden zijn er meestal maar twee
bouwlagen. Ter zake is er dus ook een verantwoordelijkheid
voor de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening.
Mevrouw Vera Dua is het ermee eens dat de gettovorming
bij allochtonen moet worden vermeden. Maar sommige huisvestingsmaatschappijen
weigeren hun woningen aan vreemdelingen. De woningen van sommige maatschappijen
zijn ook
niet altijd aangepast aan het aantal kinderen van vreemde gezinnen van de eerste generatie.
Belangrijk is dat vreemdelingen
dikwijls tot gettovorming
op de privé-markt
worden gedwongen. Ze worden dikwijls
geweigerd, zodat ze tot ‘noodkopen’ overgaan. Om die woningen dan te onderhouden
hebben ze veelal niet voldoende
financiële middelen.
De heer André Kenzeler wijst erop dat men in de mijngemeenten
al met vreemdelingen
van de derde generatie te
maken heeft. De Turken vragen zelf een mix met Belgen en
anderen. Dit moet ook bereikt kunnen worden door een toewijzing van bijvoorbeeld x percent aan die groep en x percent
aan die groep. Dit past trouwens in een muliculturele
samenleving.
Mevrouw Vera Dua meent dat er ook getto’s van rijke
mensen bestaan, bijvoorbeeld het Miljoenenkwartier
in Gent.
Met dergelijke getto’s heeft blijkbaar niemand problemen.
De heer Mark Van der Poorten waarschuwt voor veralgemening. In Aalst is er bijvoorbeeld
een maatschappij
die bij
de toewijzing van sociale woningen nog enkel kan toewijzen
aan éénoudergezinnen.
Ook dit is niet wenselijk.
Minister Leo Peeters noemt het correct dat er een andere
problematiek
is in Maasmechelen
dan in de grote steden en
dat een andere aanpak is vereist. Het stedelijk beleid is daarom juist iets specifieks.
Mevrouw Vera Dua meent dat kleinschaligheid
situatie een stuk oplossing zal bieden.

voor elke

Minister Leo Peeters is’het hiermee eens. Al te gemakkelijk verwijst men naar een ‘objectieve reglementering’.
Vooral
conceptueel
is er een probleem van grootschaligheid
en legt
men te weinig de nadruk op kleinschaligheid.
De heer Ward Beysen wijst erop dat er een belangrijk
ruimtelijk aspect verbonden is aan kleinschaligheid.
Er is onvoldoende ruimte voor x aantal kleinschalige projecten.
De heer Logist meent dat men bij grootschalige mastodonten in onvoldoende
aanvullende
infrastructuur
heeft voorzien.
Minister Leo Peeters vindt niet dat er een tegenspraak
is
tussen zijn beleidsbrief en de beleidsbrief van minister Eddy
Baldewijns
over ruimtelijke
ordening.
In de beleidsbrief
ruimtelijke ordening wordt uitdrukkelijk
gesteld dat verdichting moet worden nagestreefd om steden opnieuw kansen te
geven. De beleidsbrief huisvesting gaat uit van de vaststelling
dat in de 19e-eeuwse gordel bijvoorbeeld veel beluiken voorkomen en dat men om de leefbaarheid van die gordel te verhogen, open ruimte zal moeten creëren. In een aantal gevallen zal men daartoe delen met de grond moeten gelijk maken.

[
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De heer
Wonen is
gezinnen.
dio’s voor

André Kenzeler meent dat inventariseren
nodig is .
nu anders dan vroeger. Zo zijn er meer éénouderEr moet ruimte open komen voor kamers of stubepaalde groepen.

De heer Mark Van der Poorten is van oordeel dat er nog
veel mogelijkheden
zijn tot inbreiding. Daarbij gaat het niet
enkel om beluiken, maar ook om tientallen en tientallen ha
bedrijfsruimte.
Mevrouw Veerle Heeren wijst ook op een financiële consequentie. De grote woonblokken
werden immers om financiële redenen neergezet.

14. Verhouding met Vlabinvest
De minister is ervan overtuigd dat het probleem niet mag
worden beperkt tot de taalproblematiek.
Het betreft meer algemeen een probleem van sociale verdringing
van de eigen
bevolking in de brede betekenis, bijvoorbeeld
door te hoge
grondprijzen,
een problematiek
die zich ook voordoet in andere streken van Vlaanderen zoals de kuststreek of de grensstreek met Nederland. De Vlaamse regering wenst dan ook
deze problematiek
te plaatsen in een bredere context van
‘huisvesting-grondbeleid-cultuur-welzijn-werkgelegenheid,...’
en in dit kader initiatieven te ontwikkelen om zo via een globaal instrumentarium
als overheid in deze specifieke probleemgebieden
net iets meer te doen.
Op sociaal huisvestingsgebied
kunnen binnen de bestaande
reglementering
zeker bepaalde initiatieven
worden ontwikkeld om de eigen bevolking te beschermen. Zo kan bij de toewijzing van een sociale huurwoning,
voorrang worden verleend aan een kandidaat-huurder
die ten minste drie jaar inwoner is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of die ten minste drie jaar in het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij
woont en verblijft of er tenminste drie jaar verbleven heeft in de periode van zes jaar die
aan de toewijzing voorafgaat. De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen zelf kiezen of ze deze prioriteiten
laten
gelden. Als ze hiervoor kiezen moet dit voor alle kandidaathuurders gelden en voor minstens een jaar.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
merkt op dat VlaamsBrabant veel hoge inkomens kent en weinig sociale woningen. De inkomensgrenzen
voor Vlabinvest liggen hoger dan
voor de sociale woningen.
Minister Leo Peeters antwoordt dat er inderdaad andere
inkomensgrenzen
worden
gesteld
voor
Vlabinvest.
In
Vlaams-Brabant
is er echter ook een categorie mensen die in
aanmerking komen voor sociale huisvesting en huisvesting in
de Brusselse rand vragen. Men moet dus naast Vlabinvest
ook optreden via sociale huisvestingsmaatschappijen.

15. Architectuurwedstrijden

Minister Leo Peeters wil de geplande architectuurwedstrijd
op een gelijkaardige manier opvatten als zijn voorganger in
1994. Er zal worden voorgesteld dat de winnende projecten,
in afspraak met de VHM, op het programma van de VHM
worden geplaatst opdat ze een snelle uitvoering zouden kennen. Het gaat hier dus om een uitvoeringsgerichte
architectuurwedstrijd.
De projecten moeten daarom maximaal vorm
geven aan de beleidsprioriteiten
zoals deze werden uiteengezet in het regeerakkoord,
alsook in de beleidsbrief
Huisvesting. Dit wil zeggen dat de ingediende projecten kleinschalige
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(dus betaalbare),
stedelijke projecten
renovatie, vernieuwbouw,
enzovoort.

moeten

zijn, gericht OP

16. Camping- en woonwagenbewoners
De beide onderwerpen
zullen op de agenda staan van de
Interministeriële
Conferentie
over de Armoede die eind november 1995 zal plaats hebben. De onderwerpen
worden momenteel grondig voorbereid,
ook in de VICA-werkgroep
‘Huisvesting en kansarmoede’.
Minister Leo Peeters benadrukt dat het hier om een zeer complexe materie gaat, die
overigens ook in belangrijke mate onder de bevoegdheid van
minister Luc Martens valt. Een volledige oplossing van de
problemen zal dan ook tijd vragen. Daarom wordt er in de
eerste plaats gezocht naar oplossingen die op korte termijn
aan de meest dringende noden kunnen tegemoet komen.

17. Belang van renovatie in sociale huisvesting
bouw

versus nieuw-

Minister Leo Peeters kan de pleidooien voor renovatie uitdrukkelijk onderschrijven,
zeker wat de steden betreft. Deze
bekommernis
wordt trouwens zowel in het regeerakkoord
als
in de beleidsbrief naar voren gebracht. Eens te meer moet er
worden op gewezen dat hierbij een belangrijke
opdracht is
weggelegd voor de lokale huisvestingsmaatschappijen
die
dergelijke projecten moeten indienen en meer in het algemeen moeten zorgen voor het onderhoud van hun patrimonium.
Minister Leo Peeters is evenwel niet van mening dat elk
nieuwbouwproject
moet worden geweigerd. Dit kan zeker
niet voor projecten waarvoor al een principiële belofte van
betoelaging is gegeven. Voor die projecten werden immers al
kredieten vastgelegd. Het schrappen van dergelijke projecten
zou betekenen dat die kredieten voor sociale huisvestingsprojecten zouden verloren gaan. Sommige buurten kunnen worden gerevitaliseerd
door kleinschalige invulbouw. Wat nieuwe projecten betreft, ligt dit anders. Daar gaat de minister er
akkoord mee om een grote klemtoon te leggen op renovatie.
Dit moet echter ook kunnen door aankoop en renovatie uit
de privé-sector. Dit is evenwel niet absoluut. Het is helemaal
niet zeker dat er zoveel woningen kunnen worden gekocht.
De maatregel zou ook lokale huisvestingsmaatschappijen
met
een jonger of beter verzorgd patrimonium
discrimineren.
De
reactie op een recente vraag van de minister om meer renovatieprojecten
te realiseren, toonde aan dat de oriëntatie naar
meer renovatie nog zeker niet bij alle maatschappijen
is doorgedrongen. Men loopt dan ook het risico gedurende een bepaalde periode zeer weinig te realiseren in de betrokken gebieden.
In Limburg bestaat er inderdaad nog een uitbreidingsbehoefte. Toch mag men niet vergeten dat zeker in de mijngemeenten er een vrij slechte woningkwaliteit
is. Ook in ZuidLimburg liggen de behoeften
anders. Daar waar er uit de
woonbehoeftenstudies
blijkt dat er nog uitbreidingsbehoeften
zijn, zoals in bepaalde delen van Limburg, de Antwerpse
Kempen
of Vlaams-Brabant,
moet uitbreidingsnieuwbouw
worden toegelaten, echter steeds maximaal inbreidingsgericht
en dus in samenhang met het beleid inzake ruimtelijke ordening.
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18. Verzekeringspremies

In 1991 werd beslist tot de afbouw van de
tegen inkomensverlies.
De reden was dat het tot
de stelsel helemaal niet voldeed. Het was beperkt
korte periode en beperkte groepen. Het was dan
van het mislukken dat het werd afgebouwd.

verzekering
dan bestaantot een zeer
ook omwille

Het is dan ook alleen als er een systeem op stapel kan worden gezet dat effectief is voor diegenen die een dergelijke
verzekering nodig hebben, dat een herinvoering
kan worden
overwogen.

19. De verschillende actoren
De vraag of een concurrentieslag
tussen de verschillende
actoren op het werkveld (bijvoorbeeld tussen de VHM en het
VWF of de sociale huisvestingsmaatschappijen
en het
OCMW of een sociaal verhuurkantoor)
al dan niet gunstig is,
kan lange discussies uitlokken. Elkaar tot het uiterste beconcurreren is zeker niet positief.
Het probleem is soms dat bepaalde instellingen
bepaalde
taken verwaarlozen.
Het beleid op lokaal of gewestelijk vlak
kan dan ook moeilijk anders dan andere instellingen belasten.
Zo is het duidelijk dat de eigendomssector
van de VHM onvoldoende resultaten afdwingt in de bestrijding van de verkrotting. De opgelegde 40 percent krotbestrijding
wordt niet
gerealiseerd, zeker niet wat de groepsbouw betreft. De ene
uitzondering
(uit Kortrijk) bevestigt jammer genoeg de regel.
Minister Leo”Peeters heeft de VHM onlangs nog gevraagd
om bij haar maatschappijen
uit de eigendomssector
aan te
dringen om ter zake meer te doen. Het is dan ook logisch dat
het Vlaams Woningfonds
wordt gevraagd om dit wel te gaan
doen. De VHM-eigendomssector
doet dit niet of zeker onvoldoende.
Eenzelfde probleem kan zich stellen bij de OCMW’s. Zij
hebben onder meer door de zogenaamde
wet-Onckelinckx
belangrijke
opdrachten
gekregen inzake huisvesting. Als ze
hiervoor niet kunnen rekenen op de lokale huisvestingsmaatschappijen, zit er voor hen weinig anders op dan zelf te gaan
bouwen.
Een gelijkaardig fenomeen vormt de zogenaamde
concurrentie met de SVK’s. De wetenschappelijke
wereld is het er
over eens dat er, mede gelet op het beperkt aanbod van sociale woningen, moet worden opgetreden
op de privé-huisvestingsmarkt.
De sociale huisvestingsmaatschappijen
hebben
hiertoe de mogelijkheid
gekregen via het huurcompensatiestelsel. Dit was echter duidelijk geen succes, zodat het beleid
bijna gedwongen is om hetzelfde te proberen via de SVK’s.
De minister ziet de opdracht van de SVK’s, waarvoor ze zouden worden betrokken bij het beleid, dan ook beperkt tot het
verhuren en onderverhuren.

20. Stadsvernieuwing
Het is juist dat de middelen voor stadsvernieuwing
slechts
met 100 miljoen frank zijn toegenomen.
Vermits het krediet
echter nog geen 300 miljoen frank bedroeg, is er verhoudingsgewijze toch een belangrijke verhoging. De bevoegde administratie is op dit ogenblik bezig met een evaluatie van de herwaarderingsgebieden.
Als blijkt dat er nog veel moet gebeuren, is het alvast de bedoeling om bij de programmatie
van de
andere budgetten inzake sociale huisvesting een grotere prioriteit aan projecten in herwaarderingsgebieden
te geven.
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Minister Leo Peeters is geen voorstander
van een nieuw,
afzonderlijk fonds voor de stadsvernieuwing.
Men moet vooral bestaande systemen valoriseren. Er zijn heel wat verwachtingen gecreëerd wat de herwaarderingsgebieden
betreft. Prioritair is om die maximaal te honoreren, eerder dan weer iets
nieuw te beginnen. Dus eerst proberen af te werken wat nu al
jaren ligt te wachten.

21. Kredieten Tewerkstellingsconferentie
In het totaal werd er voor 1994 en 1995 een bedrag van 866
miljoen frank gesubsidieerd.
Dit gaf (tegen 60 percent subsidie) voor 1.192,8 miljoen frank renovatiewerken.
Hiermee
werden er 4.679 woningen gerenoveerd
in 1994. In 1995 zullen er 3.743 woningen worden opgeknapt.
Wat het tewerkstellingseffect
betreft, kunnen er op basis
van cijfers van het Planbureau
(1 miljard frank leidt direct en
indirect tot 738 nieuwe arbeidsplaatsen)
ramingen worden gemaakt. Over die twee jaar zou dit tot 880 bijkomende
arbeidsplaatsen
hebben geleid, hetzij 440 arbeidsplaatsen
per
jaar.

VAN DE LEDEN EN AANVULLEND
3. REPLIEK
ANTWOORD
VAN DE HEER LE0 PEETERS, VLAAMS
MINISTER VAN BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN, STEDELIJK BELEID EN HUISVESTING

De heer Mark Van der Poorten verklaart dat de CVP zich
in belangrijk mate kan herkennen in het door de minister uitgestippeld beleid. Discussie zal er nog wel zijn, onder meer in
verband met de Wooncode.
De discussie in de commissie
leert dat er enige verscheidenheid
is van regio tot regio en dat
vrijwel iedereen het erover eens is dat er wat schort aan de
procedures en de veelheid aan verschillende stelsels. Als men
op het terrein zelf wat wil realiseren, dan zal iets moeten worden gedaan aan die logheid en die veelheid van stelsels die tot
diverse procedures leiden en voor vertraging zorgen, terwijl
men vlugger tot verwerving en realisatie van vernieuwbouw
en renovatie zou moeten kunnen komen.
Verheugend
is dat de minister iets wil ondernemen
door
met één basisdossier
en één proceduresysteem
te werken.
Enig voorbehoud is evenwel gepast. Het is immers al zo vaak
gezegd. Wie trouwens op het terrein in de sector actief is, ervaart hoe al de instanties die bij de huisvestingsector
betrokken zijn, wel allen op hun eigen strepen staan, maar zo moeilijk iets van hun bevoegdheden
afstaan.
De afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur,
de afdeling
Woonbeleid,
de VHM zelf, het tweede Comité tot Aankoop,
de diensten van AROHM en uiteindelijk ook het kabinet van
de minister bevoegd voor huisvesting : allen hebben wel iets
goed te keuren, elk heeft zijn eigen voorschriften,
zijn eigen
voorwaarden
en elk wil die inbrengen ook nageleefd zien.
Bij de uitwerking van een concreet woonproject staat daarnaast de rendabiliteit,
al dan niet, haaks op de stedebouwkundige aanleg ; ook de aanleg van de infrastructuur,
al dan niet,
haaks op een degelijke inplanting, bezetting of de verscheidenheid van woningtypes welke terug in functie van de rendabiliteit moet worden bekeken.
Bij al dat ‘gebakkelei’ dreigen vele bestuurders van erkende vennootschappen
moedeloos te worden. De heer Mark
Van der Poorten is ervan overtuigd dat de VHM zal moeten
toezien dat de reglementering
wordt toegepast door de er-
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kende vennootschappen
en dat die meer autonomie moeten
verwerven en ook hun eigen middelen meer mogen inzetten.
In dit verband doet de heer Mark Van der Poorten een
suggestie. Voor vele kleinschalige en inbreidingsgerichte
projecten dient men voor een klein deel van de infrastructuurwerken een beroep te doen op artikel 80, bijvoorbeeld
voor
het aanleggen van voetpaden, toegangen tot garages, de aanleg van het waternet.
Het feit dat men een beroep moet doen op artikel 80, en
zodoende in een andere, bijkomende
procedure stapt, vertraagt uiteindelijk de realisatie of het opschieten van het dossier, hoewel die werken meestal geen 150.000 frank per
wooneenheid
overschrijden.
Het ware daarom wenselijk deze
werken op te nemen in het dossier van de bouwwerken, zodat
de betoelaging zou gebeuren op basis van de laagste regelmatige inschrijving. Het opnemen van dergelijke kleine infrastructuurwerken,
buiten de normale en gewone wegenis- en
rioleringswerken,
in het aanbestedingsdossier
van de bouwwerken zou in tal van dossiers een belangrijke
vooruitgang
opleveren.
De heer Mark Van der Poorten acht het noodzakelijk
dat
de gemeenten een nadrukkelijker
rol gaan vervullen en onder
meer zelf in middelen gaan voorzien voor een woon- of huisvestingsbeleid.
Vroeger investeerde
men louter inzake infrastructuur,
nu
lijkt de noodzaak aangebroken
om ook op het vlak van de
huisvesting zelf in middelen te voorzien. Op dit vlak kan inderdaad ook meer autonomie naar gedecentraliseerde
besturen toevloeien.
De heer Mark Van der Poorten vindt het wenselijk dat op
lokaal vlak een ambtenaar belast wordt met het huisvestingsbeleid. Of daartoe opnieuw een woonraad moet worden opgericht en een nieuw plan (woonplan)
moet worden opgemaakt is een andere vraag. Men is oververzadigd
van nieuwe
overlegorganen
en nieuwe studies en uitbestede
studieopdrachten. Uiteraard is het wel wenselijk dat een inventaris op
lokaal vlak wordt opgemaakt.
De burgemeester
speelt een belangrijke
rol bij het ongeschikt of onbewoonbaar
verklaren van woningen. De heer
Mark Van der Poorten meent echter dat in vele gemeenten
ook een bijzonder grote druk wordt gelegd op de persoon van
de burgemeester.
Voor de burgemeester
is het niet altijd gemakkelijk een dergelijke beslissing te treffen. Daarom suggereert de heer Mark Van der Poorten om het schepencollege
daartoe meer nadrukkelijk
bevoegdheid
te geven. De doorstroming van de administratie naar het schepencollege
en vice
versa kan hierbij beter verlopen en zo een betere ‘rugdekking
’ bezorgen aan de persoon van de burgemeester.
Tenslotte vraagt de heer Mark Van der Poorten wat de minister bedoelt als hij het omtrent de reserves van de erkende
vennootschappen
heeft over het inbouwen van een stuk solidariteit. De heer Mark Van der Poorten is er voorstander van
dat erkende vennootschappen
ertoe zouden worden aangezet
om hun middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat kan
echter niet betekenen dat de reserves van de betrokken vennootschappen
zomaar zouden worden aangeslagen of zouden
worden gebruikt om de putten van andere maatschappijen
te
vullen.
De heer Mare Olivier vraagt of de minister betrokken is in
het overleg over de BTW-regeling.
Volgens de pers dreigt het
gevaar dat het begrip gelijkgestelde sociale woning zou worden uitgehold.
Het begrip zou door de federale overheid anders worden verstaan dan in de Vlaamse regelgeving.
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De heer Mare Olivier vindt tevens in de beleidsbrief weinig
terug over het wonen boven winkels. Is er ter zake overleg
met de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening ?
Minister Leo Peeters erkent de verscheidenheid
van regio’s. De Wooncode zal later het voorwerp van een uitgebreide discussie kunnen uitmaken.
In verband met de veelheid van stelsels meent minister Leo
Peeters dat men het gegeven dat iedereen op zijn strepen
staat, moet doorbreken.
Moedeloosheid
van bestuurders van
huisvestingsmaatschappijen
moet inderdaad worden vermeden. Men moet tot beheersovereenkomsten
komen in de contacten met VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen
De suggestie van de heer Mark Van der Poorten verdient
volgens minister Leo Peeters te worden onderzocht.
Onder
meer het effect op de prijzen moeten worden nagegaan, als
men dezelfde aannemer heeft voor de woning- en de wegeniswerken. Elke aannemer
kan trouwens die combinatie
niet
aan.
De heer Mark Van der Poorten meent dat er ter zake geen
probleem kan zijn. Veel aannemers en onderaannemers
leveren immers diensten aan anderen. Het gaat om kleinschalige
projecten waar slechts een beperkt aantal vierkante meter via
artikel 80 verlopen. Er is geen sprake van wegeniswerken.
Minister Leo Peeters zal de suggestie van de heer Mark
Van der Poorten voor onderzoek aan de administratie
voorleggen.
In verband met de rol van de burgemeester
bij het ongeschikt en onbewoonbaar
verklaren van woningen, wijst minister Leo Peeters erop dat het niet eenvoudig is om die historische rol van de burgemeester
uit diens handen te halen. Er
kan een druk zijn op de burgemeester,
maar de burgemeester
heeft dat nu eenmaal als taak.
Minister Leo Peeters verduidelijkt verder - in verband met
de reserves van de sociale huisvestingsmaatschappijen
- dat
het geenszins de bedoeling is dat de lokale maatschappijen
geen middelen meer zouden hebben. Wel kan men vaststellen
dat sommige maatschappijen
grote reserves hebben en dat de
solidariteit gebiedt dat die worden gebruikt. Ook binnen de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
groeit het besef dat die
overheidsgelden
maximaal voor huisvesting moeten worden
ingezet.
Inzake ruimten boven winkels zal minister
overleg hebben met minister Eddy Baldewijns.

Leo Peeters

Met betrekking
tot de BTW-vermindering
toJ 12 percent
stelt de federale overheid een norm van 190 m . Binnen de
Vlaamse regelgeving werkt men met een volumenorm
van
450 kubieke meter. Een volumenorm
van 450 kubieke meter
stemt grosso modo overeen met een norm van 150 m2. De
Vlaamse regelgeving kent een verhoging voor kinderlast ; de
federale overheid staat dergelijke verhoging niet meer toe.
De federale benadering is meer economisch. De Vlaamse benadering beklemtoont
meer de huisvesting.
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B. BINNENLANDSE

AANGELEGENHEDEN

1. INLEIDING
DOOR DE HEER LE0 PEETERS,
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN,
STEDELIJK BELEID EN HUISVESTING

1. Convenanten

met de Vlaamse lokake besturen

De verwezenlijking
van een waar partnership met de lokale
besturen is een belangrijke hoeksteen van het nieuwe beleid.
De minister zal streven naar een betere kwaliteitszorg
en
prestatiegerichtheid
op lokaal niveau. Hierbij zal het beginsel
van de subsidiariteit en het wederzijds overleg centraal staan.
Daartegenover
staat dat duidelijke afspraken gemaakt zullen
worden over het resultaat van de toegewezen taken.
Het beleid gericht naar de lokale besturen zal optimaal
blijk geven van een gecoördineerde
aanpak van alle beleidsdomeinen die hen aanbelangen.
Op die manier moet men de lokale besturen de garantie
geven op een inclusief beleid dat aandacht heeft voor het geheel van de problemen waarmee zij kampen.
Wegens de bestaande budgettaire beperking van de lokale
besturen vergt het geven van nieuwe opdrachten
aan de gemeenten de nodige garanties in verband met de financiering
van deze opdrachten.

2. De gemeenten

als volwaardig eerstelijnsbestuur

2.1 De gemeentelijke financiën

Het regeerakkoord
waarborgt voor het eerst dat de gemeenten tijdens de volle legislatuur zullen kunnen rekenen
op een decretaal gewaarborgde
basisfinanciering.
Dit zal een
betrouwbaar
financieel lange-temijnbeleid
in de hand werken. Concreet betekent dit dat de middelen van het Gemeentefonds worden gevrijwaard.
Zowel de totaal beschikbare
geldmassa als de geldende verdelingscriteria
blijven ongewijzigd.
Voor de specifieke financiering in het kader van het stedelijk beleid wordt bovendien
een Sociaal Impulsfonds
in het
leven geroepen.
Daarin worden middelen
gebundeld
ten
voordele van specifieke acties gericht op het stedelijk herstel
en het verbeteren van de leefkwaliteit in achtergestelde
buurten.
2.1.1. Het financieel

evenwicht

Pensioenen
De pensioenproblematiek

verdient

bijzondere

aandacht.

De stijgende tendens die de pensioenbijdragen
vertonen,
heeft oorzaken die divers en vooral technisch van aard zijn.
Toch dragen de lokale besturen er onrechtstreeks
toe bij.
Een belangrijke oorzaak is de voorkeur die de lokale overheden uiten voor de aanwerving van niet-statutair
personeel.
Het is een betrachting van deze regering om de solidariteit
tussen de besturen te optimaliseren.
Daarom moet verder
worden gestreefd naar de harmonisering
van de respectieve
pensioenstelsels.
Om historisch gegroeide redenen werken nu
nog 21 gemeenten met een eigen pensioenkas
of zijn zij aangesloten bij een voorzorgskas.
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Het is van groot belang dat er wordt teruggekeerd
aanwerving van personeel in statutair verband.

naar de

Begeleidingscommissies
Drie Vlaamse steden (met name Antwerpen, Gent en Oostende) hebben een overeenkomst
gesloten met het Vlaams
Financieringsfonds.
Zij verbinden zich ertoe maatregelen
te
nemen om het begrotingsevenwicht
te handhaven.
De financiën van deze steden worden begeleid door een
commissie bestaande uit vertegenwoordigers
van het stadsbestuur, de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden en zijn administratie,
de Vlaamse minister van Financiën
en Begroting en de Vlaamse minister van Welzijn.
De begeleiding zal onverkort worden voortgezet
derstelt eerder samenwerking
en complementariteit
tutteling.

en verondan be-

2.1.2 Het Vlaams Investeringsfonds
Dit fonds is een belangrijke
bron ter financiering
van de
buitengewone
uitgaven van de Vlaamse gemeenten.
Sedert
de regionalisering
in 1991 wordt de algemene dotatie jaarlijks
aangepast aan de prijsschommelingen
op de binnenlandse
bouwmarkt. De gemeentebesturen
beschikken over een grote
vrijheid bij het aanwenden
van trekkingsrechten
voor een
ruime waaier van investeringsuitgaven.
Er kan eventueel worden onderzocht in welke mate het Investeringsfonds
kan worden bijgestuurd voor de financiering
van als prioritair beschouwde werken.
Bij besluit van 1 juni 1995 heeft de Vlaamse regering de
wijze van terbeschikkingstelling
van de trekkingsrechten
gewijzigd. Waar dit voorheen gebeurde na voorlegging van vorderingsstaten,
wordt nu gewerkt met een voorschottensysteem. De uitwerking van dit systeem blijkt bloot te staan aan
gefundeerde kritiek.
De besturen kunnen nu weliswaar van bij de aanvang van
de werken beschikken over een eerste voorschot, maar vooraleer het tweede bedrag wordt gestort, kan de financiering
reeds spaak lopen.
De minister zal op korte termijn zoeken naar een formule
die dit bezwaar ongedaan maakt zonder de gewestbegroting
te belasten.
2.1.3 De aanvullende

belastingen

De gemeenten halen hun inkomsten
tiemen op de onroerende
voorheffing
tingen op de personenbelasting.

grotendeels uit opcenen aanvullende
belas-

Een tijdige doorstorting
van het correcte bedrag
sentieel om het financieel evenwicht te behouden.

is dus es-

De administratie
der directe belastingen deelt, voor de aanvang van het begrotingsjaar,
per gemeente ramingen mee van
de te verwachten belastingontvangsten.
Op het einde van de
rit blijken die bedragen niet te kloppen.
De doorstortingen
van hun kant hinken hopeloos achterop
en gebeuren bovendien onregelmatig en onaangekondigd
qua
omvang.
Neem hierbij het feit dat de doorstortingen
oncontroleerbaar zijn qua inhoud, en het is zonneklaar dat deze praktijken
een gezond lokaal financieel beleid in de weg staan. Men kan
hoe dan ook niet voorbij aan de vaststelling dat de federale
fiscale administratie
in deze aangelegenheid
jammerlijk faalt
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en gewesten

en dat de gemeenten, provincies
nanciële gevolgen dragen.

hiervan

de fi-

De minister heeft daarom ook bij de federale minister van
Financiën aangedrongen
op een structurele oplossing van de
gestelde problematiek
(zie bijlage 4 bij dit verslag).
2.1.4. Omzendbrief

begrotingsonderrichtingen

Dit jaar bevat deze omzendbrief
ten :

volgende

1996
nieuwe

elemen-

- de besturen worden in verband met de opcentiemen
op
de personenbelasting
opgeroepen tot voorzichtigheid
met de
ramingen meegedeeld door het ministerie van Financiën en
dit wegens de geringe nauwkeurigheid
ervan ;
op de personenbelas- de groeivoeten van de opcentiemen
ting en de onroerende
voorheffing in de meerjarenplanning
worden met 1 percent naar beneden herzien ;
- er worden verduidelijkingen
gegeven aangaande
menstelling en de werking van de begrotingscommissie.

de sa-

Die commissie moet minimaal zijn samengesteld uit een lid
van het college van burgemeester
en schepenen, de gemeentesecretaris en de ontvanger. Ook externe personen kunnen
van dit adviesorgaan
deel uitmaken. De gemeentebesturen
worden opgeroepen
om maximaal gebruik te maken van de
deskundigheid
van hun gespecialiseerde
adviseurs. Door de
taakomschrijving
van de begrotingscommissie
ruim te interpreteren kunnen de besturen een beroep doen op een kwalitatief belangrijk beleidsondersteunend
orgaan.
2.1.5. Nieuwe
audit

gemeentelijke

boekhouding

en permanente

Op 1 januari 1995 is de nieuwe gemeentelijke
boekhouding
in werking getreden. Nieuw is dat, naast de geldstromen, ook
de evolutie van de gemeentelijke
bezittingen geregistreerd en
dus opgevolgd worden. Hiermee wordt het volledige vermogen betrokken bij het gemeentelijk financieel beleid.
In het kader van een geïntegreerde visie op de lokale besturen wordt uitgekeken naar de ontwikkeling op gewestniveau
van een gelijkaardig systeem voor de Vlaamse OCMW’s. Het
spreekt immers voor zich dat op termijn een gelijkvormige
boekhouding
wenselijk is.
De analyse van de vermogensstructuren
van de gemeenten
laat, bij gebrek aan geschikte analysemethoden,
op dit ogenblik te wensen over. Om hieraan te verhelpen, zal de minister, in nauw overleg met de betrokken
mandatarissen
en
ambtenaren,
ratio’s ontwikkelen
die specifiek op de lokale
besturen van toepassing zijn. Een dergelijk instrumentarium
zal, mede door er een strenge wetenschappelijk
basis aan te
geven, toelaten om de weerslag van elke beleidsbeslissing
beter te kennen.
De minister
ven.

zal hiertoe

binnenkort

een opdracht

uitschrij-

2.2 Het gemeentelijk personeelsbeleid
2.2.1. Een samenhangend

personeelsbeleid

Op dit ogenblik maken de meeste gemeentebesturen
werk
van de invoering van het nieuwe personeelsstatuut
samen met
een aanpassing van de salarisschalen.
Hiermee wordt toepassing gemaakt van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993.
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De ervaringen
die nu al zijn opgedaan in deze materie
laten toe om in de komende
maanden
een evaluatie te
maken. Deze evaluatie wordt momenteel
voorbereid en zal
geformaliseerd
worden in het kader van het geëigende syndicaal overlegcomité
(comité C).
Een eventuele bijsturing, binnen het kader van de essentiële uitgangspunten,
kan leiden tot een grotere verfijning van
de toepassing van de CAO.
2.2.2. Arbeidsherverdeling

in de lokale besturen

Met toepassing van de recente wet op de herverdeling van
de arbeid in de openbare sector is het stelsel van de halftijdse
vervroegde uittreding verplichtend
toepasbaar op het vastbenoemde personeel van gemeenten en provincies. Daarenboven kan elk gemeentebestuur
het stelsel van de vrijwillige
vierdagenweek
toepassen.
Minister Leo Peeters zal de invoering van deze maatregelen zoveel mogelijk stimuleren. Zij kunnen immers op fundamentele wijze bijdragen tot een oplossing voor de structurele
werkloosheid.
2.2.3. De vorming van de lokale ambtenaren
Op de begroting is in een krediet van 15 miljoen
voorzien voor de subsidiëring van vormingsinitiatieven
lokale besturen.

frank
voor

Een centrale stuurgroep ziet er op toe dat de aangeboden
vormingspakketten
kaderen in de eerder geschetste ontwikkelingen inzake personeelsbeleid.
2.2.4. Tuchtregeling

voor het gemeentepersoneel

De huidige tuchtregeling,
zoals geregeld door de nieuwe
gemeentewet, stelt de gemeentebesturen
voor problemen.
Een aantal tekortkomingen
- de strakheid

kunnen

worden aangeduid

:

van de regels ;

- het verregaand

formalisme

- de geringe aandacht
bare dienst ;

;

voor de werkzaamheid

- de voortdurende
spanning tussen rechten
ging en belang van de overheid.

van de openvan de verdedi-

Met het oog op de nakende regionalisering
van de basiswetgeving op de lokale besturen dringt zich hiervoor een oplossing op. Dit zal een van de vele onderdelen
zijn van een
toekomstig Vlaams gemeentedecreet.

2.3. Verdieping van de lokale democratie
2.3.1. Openbaarheid

van bestuur

Hoewel de federale regering in eerste instantie bevoegd is
om de openbaarheid
van bestuur in gemeenten en provincies
te regelen, heeft ook het Vlaamse gewest hier een belangrijke
rol te vervullen.
Enerzijds is er het ontwerp van decreet tot wijziging van
het decreet inzake de openbaarheid
van bestuur dat bepalingen bevat die van toepassing zijn op de lokale overheden binnen de perken van de gewestbevoegdheden.
Anderzijds is de minister, als bevoegde minister voor het
toezicht op de gemeentebesturen,
bereid om een procedure
uit te werken die optimaal tegemoet komt aan een daadwerkelijke openbaarheid
in de lokale besturen.
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Ten behoeve van de gemeenten en de provincies zal de minister een draaiboek
verspreiden
omtrent
dit onderwerp.
Hiermee wil de minister aan de lokale beleidsverantwoordelijken een gemakkelijk hanteerbaar instrument aanreiken.
2.3.2. Inspraakprocedure
Minister Leo Peeters zal, op vraag van gemeenten die dit
wensen, zorgen voor een goede begeleiding van lokale besturen die initiatieven
nemen inzake gemeentelijke
volksraadplegingen. Ook hier betreft het een belangrijk instrument
in
het kader van de bestuurlijke vernieuwing.
2.3.3. Spreekrecht

van de lokale ambtenaar

In het kader van dezelfde actieve en passieve openbaarheid
van bestuur dient de ambtenaar aan het publiek toelichting te
verstrekken,
duiding te geven en desgevallend zelf gebruiksvriendelijke informatie ter beschikking te stellen.
Daarom zal de minister de mogelijkheden
onderzoeken
voor het ontwikkelen
van een juridische
basis voor het
spreekrecht
van lokale ambtenaren.
Dergelijk spreekrecht,
dat in evenwicht moet zijn met de loyauteitsplicht, vormt een
essentiële hoeksteen van een open bestuurscultuur.

2.4. Optimale dienstverlening
Zowel de gewestelijke, provinciale als gemeentelijke
overheden stellen heel wat toelagen en sociale tussenkomsten,
die
vaak complementair
en/of supplementair
zijn, ter beschikking
van het publiek. Op die manier wordt de aanvrager geconfronteerd met een wirwar van administratieve
verplichtingen
en bevoegde overheden.
De idee van de één-loketfunctie
kan hier een oplossing bieden. Zoals al geschetst in de beleidsbrief
Huisvesting zal in
dergelijk systeem de inleiding van een dossier bij de ene overheid ook gelden voor een andere overheid. De inwoner zal
zich bijgevolg kunnen wenden tot het gemeentebestuur
dat
instaat voor de behandeling en de opvolging stroomopwaarts.

2.5. Herstel van het sociaal weefsel
De discussie over het fenomeen burgerwachten
heeft aangetoond dat de sociale samenhang binnen een wijk kan worden bevorderd
door de bewoners mee verantwoordelijk
te
maken voor hun woonomgeving.
Door middel van een omzendbrief moedigt minister Leo Peeters de gemeenten
aan
begeleiding en ondersteuning
te geven aan bewonersdiensten.
Daaronder
verstaat de minister particuliere
initiatieven,
bestaande uit vrijwilligers, die specifieke buurtgerichte
taken
verrichten. Daarmee onderscheiden
zij zich van de vroegere
burgerwachten
die met het oog op de voorkoming en de bestrijding van de criminaliteit patrouilles organiseren, en daarom door de federale overheid in strijd met de wet worden bevonden. Bewonersdiensten
doen dan weer geen afbreuk aan
bestaande initiatieven die kaderen in een algemene criminaliteitspreventie,
noch aan initiatieven van het lokale buurt- en
opbouwwerk.

2.6. Nieuw Vlaams Gemeentedecreet
Het Sint-Michielsakkoord
stelt de regionalisering
van de
basiswetgeving van de lokale besturen in het vooruitzicht.
Er zal in eerste instantie een fundamentele
discussie moeten plaatsvinden
over de omvang van de regionalisering.
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Streefdoel moet zijn te komen tot homogene bevoegdheidspaketten. Meteen rijst de vraag naar het behoud van enkele
federale bevoegdheden
zoals bijvoorbeeld
inzake het veiligheidsbeleid. Op dit ogenblik kan de wending van dat debat
nog niet worden bepaald, maar dat neemt niet weg dat op
Vlaams niveau het denkproces wordt aangevat.
Aan het begin van de nieuwe legislatuur wil minister Leo
Peeters daarom een debat op gang brengen over de krachtlijnen van het toekomstige Vlaamse gemeentedecreet.
Hieraan
moeten onder meer alle beleidsverantwoordelijken
op het
terrein deelnemen.
Er is bijvoorbeeld
dringend nood aan de verbetering van
het statuut van de lokale mandatarissen.
Een aantal nadelige
gevolgen van het opnemen van een politiek mandaat dienen
te worden weggewerkt.
Politiek engagement
moet worden
aangemoedigd,
niet bestraft.
Samen met de herwaardering
van de presentiegelden
en de
wedde dienen sociaal billijke regelingen te worden uitgewerkt
in verband met de cumulatie met andere inkomsten en fiscale
afhoudingen.
Regionalisering
van de organieke wetgeving zal ook leiden
tot een nieuwe codificatie van bestaande wetgevingen. De minister denkt hierbij bijvoorbeeld
aan de gemeentelijke
kieswetgeving.

3. Uitbouw

van een volwaardig

bestuurlijk

middenveld

3.1. De provincies nieuwe stijl
De provincies zijn het aangewezen
sen gemeenten en Vlaams gewest.

bestuurlijk

niveau

tus-

Met toepassing
van het subsidiariteitsbeginsel
moet de
functionele decentralisatie
verder worden uitgebouwd, zodat
elke beleidsbeslissing
op het overeenstemmende
bestuursniveau kan worden genomen. Dit veronderstelt
dat versnippering en overlapping in taakomschrijving
tussen de respectieve
overheden worden weggewerkt. Ten aanzien van de lokale
overheden hebben de provincies een coördinerende,
stimulerende en ondersteunende
rol te vervullen. Tevens houdt dit
een sanering van het zogenaamde bestuurlijke middenveld in.
Er dient met andere woorden een strikte heroriëntatie
van
taakomschrijving
te gebeuren van paraprovinciale
instellingen en intercommunale
verenigingen
met algemene doelstellingen die beleidsbevoegdheid
onttrekken
aan de provincieraden. Na regionalisering
van de provinciewet, zullen de principes van democratie,
openbaarheid
en efficiëntie ook op
provinciaal niveau verder moeten worden uitgediept.

3.2. De intercommunale samenwerking
Minister Leo Peeters wil een decretaal initiatief nemen dat
moet leiden tot een modern instrumentarium
voor het doelmatig beheer van aangelegenheden
die de gemeente- of provinciegrenzen
overschrijden.
De minister

geeft enkele elementen

ter overweging.

Taakbehartiging
van de intercommunales.
Het nieuwe decreet moet streven naar een duidelijke omschrijving van het
optreden van respectievelijk
gemeenten, provincies en intercommunales.
Het zwaartepunt
moet liggen bij democratisch
verkozen organen die hun bevoegdheden
steeds ten volle uitoefenen.

[
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Organisatievraagstukken.
Overwogen zou kunnen worden
om de mate van het intercommunaal
belang in het decreet in
te schrijven. Dat intercommunaal
belang zou duidelijk kunnen worden onderscheiden
van het individueel belang van de
deelnemers.
Werking van de intercommunales.
Het betreft onder meer
alle problemen die verband houden met het behoud of de afslanking van de huidige bestuursstructuren.
De taakafbakening tussen algemene vergadering, raad van bestuur en allerlei in vraag te stellen tussenstructuren
zal hierbij aan bod
komen.

Het nieuwe decreet moet verder duidelijke regels aangeven
aangaande de vertegenwoordiging
van de deelnemende
partners in de bestuuroganen
van de intercommunale.
Democratische
controle. Het nieuw decreet moet aandacht
besteden aan de relatie tussen intercommunales
en de individuele gemeenteraadsleden
van de deelnemende
gemeenten.
De toegankelijkheid
van de tussengemeentelijke
diensten
voor de consument-gebruikers
verdient te worden onderzocht.
Toezicht. Het bestaande
toezichtsdecreet
zal vanzelfsprekend dienen te worden aangepast in het licht van de definitieve redactie van het basisdecreet.

4. Uitoefening

van het administratief

toezicht

De huidige toezichtsdecreten
die van toepassing zijn op gemeenten en provincies beperken de druk op de besturen tot
een minimum.
Een versoepeling van het toezicht kan, eerder dan de decretale regeling nogmaals te wijzigen, worden bereikt via het
toepassen door de toezichthoudende
overheid van een marginale controle op beleidsdoelstelliigen.
Dergelijke versoepeling
kan evenwel geen afbreuk doen
aan het consequent optreden tegen onwettige beslissingen.
Bijzondere omstandigheden
kunnen nochtans een stringent
toezicht rechtvaardigen.
Zo zal, met betrekking
tot de gemeenten met een bijzonder taalsstatuut, het toezicht kordaat
worden uitgeoefend.
De beslissingen zullen nauwgezet worden getoetst aan de wettelijke bepalingen inzake het gebruik
van de talen in bestuurszaken.

5. Offensieve

strategieën

voor de Brusselse

rand

In nauwe samenwerking
met de provincie Vlaams-Brabant
zal de minister prioritair aandacht schenken aan een specifiek
actieprogramma
voor de gemeenten in de Brusselse rand met
bijzonder taalstatuut of met een belangrijke anderstalige minderheid. Streefdoel van dit beleid is uiteindelijk
de optimale
integratie van anderstaligen.

6. Bestuurlijke

reorganisatie

Voor sommige taken beschikt een grootstad over
beperkt draagvlak. Een samenwerkingsverband
met
gemeenten kan hier een oplossing bieden. Er kunnen
denen zijn om over te gaan tot een schaalverkleining
mige steden. Binnengemeentelijke
decentralisatie
en
van deconcentratie
zijn denksporen die kunnen leiden
lokale inspraak en participatie.

een te
andere
ook rein somvormen
tot een
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: een vergroting

van het stedelijk

De stad wordt te klein om een aantal taken alleen uit te
voeren en te financieren. De stad vervult immers belangrijke
centrumfuncties
zonder daarvoor op billijke wijze te worden
vergoed.
Een aantal taken kunnen bovendien, wegens hun bovengemeentelijk en grensoverschrijdend
karakter, niet anders dan
gemeenschappelijk
worden uitgeoefend. De belangen van de
stad en de omliggende gemeenten zijn voor een stuk gelijklopend
Er kan dus een noodzaak
schaal te creëren, waarbij
worden betrokken.

bestaan om een grotere bestuursde ringgemeenten
beleidsmatig

De stad en de gemeenten waarmee een wisselwerking bestaat, moeten daarom kunnen worden samengebracht
in een
samenwerkingsverband,
het stadsgewest, om een aantal bovengemeentelijke
taken te behartigen.

6.2. Binnengemeentelijke

decentralisatie en deconcentratie

Het gebrek aan bereikbaarheid
en toegankelijkheid
van
bepaalde centrale diensten kan de drempelvrees
bij de inwoners doen toenemen. Om de aanspreekbaarheid
op gemeentelijk niveau te vergroten, kan een schaalverkleining
zich opdringen.
Binnengemeentelijke
bestuurlijke decentralisatie
brengt alleen een democratische
meerwaarde
indien de gebiedsomschrijvingen beperkt blijven.
De binnengemeentelijke
organen
schikken over reële bevoegdheden.

dienen

In afwachting van een geschikt juridisch
Leo Peeters streven naar een versterking
districts- of wijkraden.

bovendien

te be-

kader, zal minister
van de rol van de

Gedurende
een overgangsperiode
kan zo worden overwogen om de districtsraden
een aantal begrotingsposten
te laten
affecteren in het kader van een zogenaamd
enveloppesysteem.
De samenstelling
van de districtsraden
kan gebeuren door
middel van rechtstreekse
verkiezingen,
eventueel samen met
de gemeenteraadsverkiezingen.

7. Rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement
De administratie
evalueert momenteel de vaststellingen
en
ervaringen van de eerste rechtstreekse
verkiezingen
van het
Vlaams Parlement op 21 mei 1995.
De organisatie van de volgende verkiezing berust geheel
bij de administratie
voor Binnenlandse
Aangelegenheden.
Daartoe zal heel wat regelgevend werk moeten worden gepresteerd. Een verregaande
vereenvoudiging
van procedures
staat hierbij als prioriteit voorop. Informatisering
van de verrichtingen is een ander streefdoel.
De nieuwe aanpak moet onder meer leiden tot een herwaardering van de vergoeding voor de talrijke voorzitters en
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8. Overige

initiatieven

Er bestaat al geruime
onteigeningswetgeving.

tijd ontevredenheid

over de huidige

Enerzijds heeft de kritiek betrekking
op de tijdrovende
procedures en de moeilijk te motiveren spoedprocedure,
anderzijds betreurt men dat de onteigende te weinig wordt betrokken bij de onteigening.
De Vlaamse administratie
voor Binnenlandse
Aangelegenheden verleent haar medewerking
aan de uitwerking door de
federale overheid van een nieuwe wetgeving. De administratieve fase van de procedure wordt herwerkt met het oog op
duidelijkheid
voor de onteigenden
en bevat, naast de uitwerking van technische aspecten, de koppeling van de bestuurshandelingen
aan strikte termijnen voor de indiening van het
dossier, het verlenen van het machtigingsbesluit
en de dagvaarding. Er wordt in het voorontwerp
tevens in een termijn
voor inzagerecht voorzien.

11. BESPREKING
1. VRAGEN

EN OPMERKINGEN

VAN DE LEDEN

De heer Mark Van der Poorten meent dat de beleidsbrief
een goed overzicht geeft van de problemen waar de gedecentraliseerde besturen nu en in de komende jaren mee te maken
zullen hebben. De beleidsbrief geeft ook richtingen voor oplossingen aan. Positief is de uitgesproken
benadering
om de
gemeentebesturen,
op basis van gelijkwaardigheid,
te behandelen als volwaardige partners. De erkenning van de gemeenten als eerstelijnsoverheden
is verheugend.
Toch wordt opnieuw de oprichting
van een aantal adviesorganen
in het
voorzicht gesteld. Die adviesorganen
kunnen de slagkracht
ondermijnen.
De vraag rijst dan ook of aan de wildgroei van
adviesorganen
geen einde moet worden gesteld.
Positief is eveneens dat de minister een debat op gang wil
brengen over de krachtlijnen van een toekomstig Vlaams gemeentedecreet.
Dit is een loodzware uitdaging, waarvan de
voorbereiding
terecht wordt aangevat.
Het zoeken naar een oplossing voor de laattijdige doorstorting van de aan de gemeenten
toekomende
belastingsopbrengsten is positief. Het probleem is niet nieuw. De nood
aan een oplossing is nijpend. De Vlaamse regering zal in de
eerste plaats druk moeten blijven uitoefenen
op de federale
overheid. Kan in afwachting geen tussentijdse oplossing worden gevonden in het verstrekken van voorschotten
of voorlopige twaalfden ?
De uitbouw van een volwaardig bestuurlijk middenveld is
bijzonder nuttig en belangrijk.
Die uitbouw moet evenwel
worden gekoppeld aan de sanering van de nu zo talrijke instellingen op het intermediair niveau .
Bijzonder positief is de klemtoon die wordt gelegd op de
herwaardering
van de verkozen mandatarissen.
Politiek engagement moet inderdaad
worden beloond. Dit moet echter
ook verdedigd worden in de publieke opinie. In het verleden
is dit te weinig gebeurd.
De heer Mark Van der Poorten vindt in de beleidsbrief
weinig terug omtrent de samenwerking
tussen de lagere besturen en de privé-sector.
Er is nochtans nood aan een juridisch kader waarbinnen
de lokale besturen kunnen samenwerken met de privé-sector. Op het terrein zijn meer en meer
gemeenten verplicht om een beroep te doen op dergelijke sa-
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menwerking,
sporthallen.

bijvoorbeeld
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voor de uitbouw

of ombouw

van

Wat het sectoraal akkoord voor het gemeentepersoneel
betreft, stelt de minister een evaluatie in het vooruitzicht. Wat
de uitvoering van dat sectoraal akkoord betreft, zijn er een
aantal problemen
vast te stellen. Vooreerst is aan het akkoord een zeer zware financiële last verbonden. Tevens rijst
de vraag waar men naar toe wil : zal men de gemeenten meer
en meer aanzetten
tot het werken met personeel
in vast
dienstverband
of zal men de afbouw van de vastheid van betrekking voorstaan
? In de beleidsbrief wordt erop gewezen
dat de administratie
Binnenlandse
Aangelegenheden
bijzondere inspanningen
levert om de gemeenten te begeleiden bij
de uitvoering van het sectoraal akkoord. Nochtans is er vanuit heel wat gemeentebesturen
kritiek op de procedure van
goedkeuring
door de toezichthoudende
overheid van de personeelsformatie.
Men verwijt de toezichthoudende
overheid
een te rigide opstelling waarbij ze haar eigen model van personeelsformatie
vooropstelt. Dit model is conceptueel nog altijd erg hiërarchisch. Het aantal betrekkingen
van niveau A
en B wordt door de toezichthoudende
overheid sterk beperkt. Vanuit budgettair oogpunt is dit wellicht begrijpelijk,
tenminste bij een zeer zware onderbouw van niveau C en D.
De huidige maatschappelijke
evoluties vergen echter meer
gekwalificeerd personeel om via beleidsvoorbereiding
en beleidsuitvoering
het sterk bevraagde beleid mee gestalte te
geven. Ook op dit vlak behoeven de gemeenten geen bureaucratisch toezicht. De gemeenten moeten de ruimte krijgen om
eigen accenten te leggen. Ter plaatse is voldoende rationaliteit aanwezig waarmee men rekening moet houden.
Wat het ontwerp van decreet inzake de intercommunales
betreft, vraagt de heer Mark Van der Poorten enige verduidelijking, onder meer in verband met de timing.
De minister heeft de gemeenten opgeroepen om voorzichtig om te springen met de ramingen in verband met de aanvullende personenbelasting
en de onroerende
voorheffing.
De heer Mark Van der Poorten is van oordeel dat de gemeenten evenwel verplicht zijn om de door het ministerie van
Financiën meegedeelde
ramingen in te schrijven. Als de gemeente dit niet doet en voorzichtiger cijfers hanteert, treedt
de provincie corrigerend op.
Mevrouw Vera Dua vraagt wat de toekomst
zonder Fonds voor Maatschappelijk
Welzijn.

is van het Bij-

Minister Leo Peeters antwoordt dat er een hergroepering
is
van een aantal kredieten in het Sociaal Impulsfonds. Ter zake
zal er een afzonderlijk decreet worden ingediend. Het Sociaal
Impulsfonds is bestemd voor specifieke acties. Dan ontstaan
er drie pijlers. Ten eerste, het Gemeentefonds
met een algemene financiering
van de gemeenten
en een decretaal gewaarborgde groeivoet. Ten tweede, de financiering van investeringsuitgaven
via het Investeringsfonds.
Volgens het regeerakkoord moet het Investeringsfonds
niet ongewijzigd blijven.
Wel heeft minister Leo Peeters de vraag gesteld of men zich
niet moet bezinnen over een heroriëntering
van dit fonds om
te kunnen inspelen op een aantal centraal vastgelegde beleidsopties. Een derde pijler is dan het Sociaal Impulsfonds.
Het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk
Welzijn wordt inderdaad geïncorporeerd
in dit Sociaal Impulsfonds. De minister bevoegd voor welzijn zal daarover dan nadere uitleg
geven.
Mevrouw Vera Dua meent dat de constructie verwarrend
werkt en de discussie tussen de landelijke gemeenten
en de
steden sterk hypothekeert.
De bedoeling van het Sociaal Impulsfonds was, zo dacht mevrouw Vera Dua, om het stedelijk
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beleid te ondersteunen.
Nu blijkt dat in dit fonds een aantal
reguliere begrotingsposten
worden opgenomen. Budgettair is
dit misschien verantwoord.
Het tijdschrift Vlaanderen
in beweging, dat uitgaat van de Vlaamse regering, vermeldt nochtans dat het Sociaal Impulsfonds 4,4 miljard frank beoogt, bestemd voor herwaarderingsprojecten.
Zo ontstaat de indruk
dat het Sociaal Impulsfonds een eigen leven gaat leiden waar
iedereen zijn eigen interpretatie
aan geeft.
Minister Leo Peeters wijst erop dat de versmelting van het
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk
Welzijn in het Sociaal
Impulsfonds het voordeel biedt dat het beleid van gemeente
en OCMW in samenspraak
op elkaar kunnen worden afgestemd.
Mevrouw Vera Dua wijst erop dat de gemeenten
autonoom zijn om de aanslagvoeten
van de aanvullende
belastingen vast te stellen. Die aanslagvoeten
kunnen van gemeente tot gemeente zeer sterk uiteenlopen.
Zo zijn er nog gemeenten die geen aanvullende
personenbelasting
heffen. Dit
leidt tot scheefgetrokken
situaties. In bepaalde gemeenten is
er een hoge gemeentelijke
fiscaliteit en in een buurgemeente
met een goede financiële toestand is de belastingdruk
laag.
Lokale autonomie is zeer positief. Toch rijst de vraag of er op
bepaalde domeinen geen grenzen moet worden getrokken en
of een zekere gelijkheid niet moet worden nagestreefd.
De
gemeentelijke
belastingdruk
ligt heel zeker niet aan de basis
van de stadsvlucht. Wel is het een bijkomende factor. Kan de
minister ter zake geen creatieve oplossingen bedenken, zelfs
al betreft het een federale aangelegenheid
?
Mevrouw Vera Dua vindt het verbazend dat de beleidsbrief zwijgt over de problematiek
van de schuldenlasten
van
de grote steden. Ook over de schuldenlast van de gemeenten
in het algemeen vermeldt de beleidsbrief niets. De schuldenlast van Antwerpen
en in mindere mate Gent is een zwaar
probleem. Welke plannen heeft de minister ter zake op middellange termijn ?
De heer Etienne Van Vaerenbergh
somt, wat hem betreft,
een aantal positieve elementen uit de beleidsbrief op : de éénloketfunctie,
de aandacht voor de Brusselse rand, de aandacht voor de herwaardering
van de lokale mandatarissen,
de
evaluatie van het Investeringsfonds.
Inzake het Investeringsfonds
kondigde de toenmalige bevoegde minister Luc Van den Bossche in 1991 een evaluatiecommissie en een ad hoc-commissie grote werken aan. Wat is
hiervan de stand van zaken ?
De heer Etienne Van Vaerenbergh
meent dat convenanten
mogelijk zijn voor zover ze tegen kostprijs worden afgesloten.
Het opzet van de convenanten
mag er niet toe leiden dat voor
100 frank wordt uitgevoerd en voor 50 frank wordt betaald.
De begrotingscommissie
wordt in de beleidsbrief
als zeer
belangrijk voorgesteld.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
heeft daarover een andere mening. In zijn gemeente heeft de
heer Etienne Van Vaerenbergh
al een begrotingscommisie
van burgemeester,
schepen van financiën,
gemeentesecretaris en gemeenteontvanger
zien functioneren.
Deze vier personen waren altijd al betrokken
bij de begrotingsopmaak
en
moeten nu een attest afleveren dat alles volgens de wet is verlopen.
Wie benoemt die commissie ? Het college van burgemeester en schepenen
of de gemeenteraad
? Als diegenen die bij
de begrotingsopmaak
betrokken
zijn, moeten attesteren dat
alles wettig is verlopen, kan men moeilijk anders dan een verklaring van conformiteit
verwachten.
Enige verduidelijking
over de begrotingscommissie
is dan ook nodig.
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Dat nu slechts 55 gemeenten een personeelsformatie
hebben conform het sectoraal akkoord wekt, volgens de heer
Etienne Van Vaerenbergh,
geen verbazing. Het akkoord is
immers afgesloten boven de hoofden van de lokale besturen.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
meent dat de draagkracht van het in de beleidsbrief ondersteunde
gemeentelijk
referendum
niet moet worden overschat. Uit de beleidsbrief
blijkt duidelijk dat uiteindelijk altijd de gemeenteraad
beslist.
De vraag rijst of er een directe democratie moet zijn of dat de
vertegenwoordigende
democratie moet spreken. In elk geval
is het zeer onduidelijk
om enerzijds de directe democratie
aan te moedigen zonder die waar te kunnen maken en anderzijds de vertegenwoordigende
democratie in vraag te stellen.
Uit de beleidsbrief blijkt dat het administratief
toezicht op
de gemeenten
met taalfaciliteiten
zeer stringent zal worden
toegepast. Uit een interview in La Libre Belgique met de toekomstige gouverneur
van Limburg bleek daarvan niets. De
toekomstige gouverneur verklaarde een begrijpende houding
te zullen aannemen tegenover de heer Happart. Die verklaring staat in schril contrast met de algemene politiek die ter
zake door de hogere overheid is gevoerd.
De heer Etienne Van Vaerenbergh
heeft twee problemen
in verband met de organisatie van de volgende verkiezingen
voor het Vlaams Parlement. Tijdens de installatievergadering
van de huidige Vlaamse Raad is de tegenstrijdigheid
tussen
de taalwetgeving
en -decreetgeving
en de verkiezingswetgeving gebleken. Het probleem bestaat nog altijd. Een oplossing is evenwel nodig. Het decreet-Maes uit het begin van de
tachtiger jaren bepaalt heel duidelijk dat niemand die het Nederlands niet kent, kan optreden als voorzitter of bijzitter in
een stemopnemingsbureau.
In Vlaams-Brabant
gebeurt dit
evenwel nog altijd en gebruikt men nog altijd het Frans bij
telverrichtingen.
Hieraan
moet aandacht
worden besteed,
zeker bij een eigen Vlaamse verkiezingswetgeving.
Voor het einde van dit jaar zou de Kamer van Volksvertegenwoordigers
een wet moeten goedkeuren
in verband met
het stemrecht van onderdanen
van de Europese Unie. Hoe
verloopt vanuit de Vlaamse Gemeenschap
het overleg ter
zake ?
De heer Herman De Loor wijst erop dat de gemeenten
hoge bijdragen betalen voor de pensioenen.
Bijna alle gemeenten zijn aangesloten
bij de RSZPPO. Vooral grote steden zijn evenwel niet aangesloten. Het gevolg is dat de solidariteit tussen de gemeenten daardoor op de helling staat. Ziet
de minister mogelijkheden
om ook de grote steden te doen
aansluiten bij de RSZPPO ?
Veel gemeenten
en OCMW’s doen
contractueel
personeel
(gesco’s). Ze
goedkope arbeidskrachten
betreft. De
brief van de minister vermeldt dat het
aangehouden
om een beroep te doen
Hoe kan dit worden gerealiseerd,
als
meer contractueel personeel aanwerft

thans een beroep op
doen dit omdat het
zeer degelijke beleidsprincipe moet worden
op statutair personeel.
men vaststelt dat men
?

Hoe positief het Investeringsfonds
ook is, toch zijn er problemen in verband met de grote werken, zoals het bouwen
van bijvoorbeeld
een administratief
centrum. Zelfs als de
trekkingsrechten
gedurende een hele legislatuur worden opgespaard, kunnen nog geen grote werken via het Investeringsfonds worden gefinancierd.
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Herman De Loor wijst erop dat de voorgangers
ter ook al dergelijke intenties hadden.

van de minis-

Minister Leo Peeters antwoordt dat hij indertijd als volksvertegenwoordiger
een wetsvoorstel
heeft ingediend in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Een gelijkaardig wetsvoorstel was in de Senaat ingediend door de heer Georges
Cardoen. Het wetsvoorstel voorzag in een stelsel van maandelijkse voorschotten
en was bijna gefinaliseerd
in de Commissie voor Binnenlandse
Zaken. Op een bepaald ogenblik
heeft de bevoegde minister een globaal onderzoek bevolen.
Toen is de minister akkoord gegaan om de behandeling
van
zijn wetsvoorstel te staken in afwachting van de uitwerking
van het rapport. Het Parlement
werd evenwel ontbonden,
vooraleer er in de commissie over het wetsvoorstel
kon worden gestemd. In de commissie bleek er echter een meerderheid te zijn om het wetsvoorstel goed te keuren. Er zouden
dan ook op federaal vlak stappen moeten worden gezet om
het wetsvoorstel te reactiveren.
De heer Georges Cardoen verklaart dat minister van Financiën Willy De Clercq ooit achterstallen
voor een bedrag
van 27 miljard frank heeft geregulariseerd.
De heer Herman De Loor noemt het bevorderen
van de
arbeidsherverdeling
in de lokale besturen positief. Sommige
gemeenten zijn ter zake evenwel niet erg enthousiast. Welke
stimulansen zal de minister gebruiken om die gemeenten toch
aan te zetten tot arbeidsherverdeling
(vervroegde uittreding
en vierdagenweek)
?
De bestendige vorming van de lokale ambtenaren
is noodzakelijk. In de begroting wordt ter zake in een krediet van 15
miljoen frank voorzien. Hoeveel gemeenten
hebben tot nu
toe van dit krediet genoten
? Hoeveel gemeenten hebben al
een informatieambtenaar
aangesteld
?
Wat de herwaardering
van de lokale mandatarissen
betreft,
vraagt de heer Herman De Loor of het de bedoeling is om bij
een betere verloning van de lokale mandatarissen
het aantal
uitvoerende
mandaten te verminderen.
In kleinere gemeenten kan het aantal mandaten worden verminderd.
Wat de rechtstreekse
verkiezing van het volgende Vlaams
Parlement betreft, zijn er al stemmen opgegaan om tot één
kieskring over te gaan. Denkt de minister ook in die richting ?
De heer Julien Demeulenaere
wil weten wanneer het aangekondigde afzonderlijke decreet betreffende het Sociaal Impulsfonds zal worden ingediend.
De heer Julien Demeulenaere
is van oordeel dat, gelet op
de vergrijzing van de bevolking en de toenemende
opdrachten van OCMW’s en gemeenten, de permanente
stijging van
de dotatie aan de gemeenten
en OCMW’s een volstrekte
noodzaak
is. Willen gemeenten
en OCMW’s verder goed
functioneren,
dan moeten zij over de nodige middelen kunnen blijven beschikken.
Gemeenten
die een samenhangend
beleidsschema
hebben
ingediend, zullen trekkingsrechten
hebben op het Sociaal Impulsfonds. De heer Julien Demeulenaere
verkiest objectieve
criteria. Het begrip ‘samenhangend
beleidsschema’
is immers
+
vatbaar voor interpretatie.
De beleidsbrief
van de pensioenen
dragen vooral de
bij, zij het op een
meulenaere vraagt

vermeldt dat de oorzaken van de “stijging
divers en technisch van aard zijn. Toch
lokale besturen er in belangrijke mate toe
onrechtsteekse
wijze”. De heer Julien Dehieromtrent enige verduidelijking.
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De beleidsbrief wijst terecht op de voorkeur van gemeenten en OCMW’s om niet-statutair
personeel aan te werven.
Dit is enkel mogelijk doordat de regering dergelijke situatie
mogelijk maakt. Het systeem van de PWA’s zal niet veel verbeteren aan de huidige situatie. Vandaag gaan gemeenten
eerder uitzonderlijk
over tot aanwervingen
in statutair verband, hetgeen een tegenstelling is met de intentie van de minister. De VLD is vragende partij om het tij te doen keren.
Ook de burgers wensen dit. Hoe zal de minister dit realiseren ?
De heer Julien Demeulenaere
vraagt of de verklaring van
de minister dat er kan worden onderzocht in welke mate het
Investeringsfonds
kan worden bijgestuurd voor de financiering van bepaalde werken die als prioritair aangemerkt worden, betekent dat bepaalde investeringen
niet langer mogelijk
zullen zijn en zo ja, welke ?
Inzake het terbeschikking
stellen van trekkingsrechten
wordt gewerkt met een voorschottensysteem.
De VLD verheugt er zich over dat de minister een formule zoekt die de
gemeenten niet langer verplicht leningen af te sluiten en nalatigheidsinteresten
te betalen.
Inzake de aanvullende
belastingen,
merkt de heer Julien
Demeulenaere
op dat het om een zeer oud probleem gaat.
Hij is benieuwd hoe de federale minister van Financiën op de
concrete stappen van de minister zal reageren.
Volgens de heer Julien Demeulenaere
stelt de minister de
begrotingscommissie
voor als een belangrijke
innovatie.
Gelet op de samenstelling
van die commissie, is de heer Julien Demeulenaere
een andere mening toegedaan. De begrotingscommissie zou alternatieven
moeten kunnen voorstellen.
Zolang de samenstelling blijft zoals ze is, zullen er geen alternatieven worden geformuleerd.
De oppositie zal immers nergens in de begrotingscommissie
worden opgenomen.
Hoe
goed de bedoelingen van de minister ook mogen zijn, toch zal
de begrotingscommissie
alleen extra-werk meebrengen
voor
diegenen die nu al de begroting opmaken.
Tevens mag men veronderstellen
dat het verslag van de begrotingscommissie
aan de begroting zal worden toegevoegd
en beschikbaar
zal worden gesteld aan de gemeenteraadsleden.
Wat het sectoraal akkoord van 18 juni 1993 betreft, ervaart
de heer Julien Demeulenaere
de uniformisering
van de salarisschalen en de objectivering van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
als zeer positief.
Gerelateerd
aan het
niet-aanwerven
in statutair verband, moet het positieve echter worden genuanceerd.
Waar er in de lokale besturen is overgegaan tot arbeidsherverdeling, is het personeel soms tevreden. Dit geldt evenwel
niet voor de verantwoordelijken
en voor de bevolking. Personen die zich steeds tot eenzelfde ambtenaar wenden, ervaren
het als erg vervelend als die ambtenaar
maar deeltijds beschikbaar is. De vorming van lokale ambtenaren
kan hieraan
allicht verhelpen.
De intenties van de minister inzake openbaarheid
van bestuur zijn zeer lovenswaardig.
De heer Julien Demeulenaere
kijkt uit naar het aangekondigde
draaiboek. De openbaarheid
van bestuur kan inderdaad
niet worden gerealiseerd
door
enkel te steunen op wettelijke of decretale bepalingen.
Het
inzagerecht in documenten
moet in de ruimste zin worden
geïnterpreteerd.
De enige beperkingen
zijn de privacy van de
burgers en de veiligheid van het land. Voor gemeentelijke
mandatarissen
dient het afleveren van fotocopies van stukken
een verplichting te worden.
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betreft, vraagt de heer Julien
over de doorgedreven
begeleiHoe zullen de pilootprojecten

De heer Julien Demeulenaere
meent dat het
om eerder te spreken van een spreekplicht in
spreekrecht
voor de lokale ambtenaar.
Voor
ambtenaar
moet er tevens een bescherming
bouwd.

aangewezen is
plaats van een
de sprekende
worden uitge-

De VLD is voorstander van een verbetering van de openbare dienstverlening.
Het voorstel inzake de één-loketfunctie
betekent voor de burger een grote stap vooruit.
In verband met het herstel van het sociaal weefsel merkt de
heer Julien Demeulenaere
op dat het voorstel inzake de bewonersdiensten
nauw aanleunt bij in sommige gemeenten
al
bestaande operationele
buurtgerichte
projecten zoals stadswachten, observatieteams
en buurttoezichters.
Dergelijke initiatieven kunnen, volgens de beleidsbrief, worden beschouwd
als varianten van de bewonersdienst.
De heer Julien Demeulenaere vraagt ter zake verduidelijking
over hetgeen kan en
niet kan.
Inzake de aanduiding van toezichters en vertrouwenspersonen maant de heer Julien Demeulenaere
aan tot voorzichtigheid. De verantwoordelijkheid
van de gemeenten ten opzichte van deze personen is immers niet te onderschatten.
Wat het bestuurlijk middenveld betreft, is de VLD voorstander van een strikte heroriëntatie
van de taakomschrijving
van paraprovinciale
instellingen en intercommunales.
Democratische controle is nodig en de beslissingen moeten door de
democratisch verkozen besturen worden genomen.
Wat de binnengemeentelijke
decentralisatie
en deconcentratie betreft, wil de minister de afstand bestuurder-bestuurde
verkleinen.
De heer Julien Demeulenaere
gaat hiermee akkoord. Wel zou de minister zich deze afstand moeten herinneren op het ogenblik dat hij de kieskringen voor het Vlaams
Parlement zou willen vergroten.
De beleidsbrief
bevat
leidsbrief aangekondigde
teringen voor de periode
aan de haalbaarheid.
De
onontbeerlijke,
maar niet

veel goede intenties. De in de behoeveelheid decreten en reglemen199.51999 doet evenwel twijfelen
twijfel wordt nog versterkt door de
evidente federale samenwerking.

De heer Ward Beysen verklaart dat het feit dat in een beleidsbrief eindelijk een zin staat als : ‘De hedendaagse
grootstedelijke ontwikkeling
moet de discussie over een adequate
bestuurlijke
organisatie op het voorplan brengen”, hem bijzonder verheugt. De lectuur van het overige gedeelte van de
beleidsbrief inzake bestuurlijke
organisatie (bestuurlijk middenveld, lokale besturen) leidt de heer Ward Beysen echter
tot de conclusie dat men nog altijd aan dezelfde ziekte lijdt :
men durft geen keuzes maken. Die keuzes zullen zich nochtans in de eerstvolgende
jaren opdringen.
Diegenen
die
menen dat de bestuurlijke organisatie binnen tien jaar dezelfde zal zijn als nu, vergissen zich schromelijk. Alle conservatisme zal moeten worden overboord gegooid. Met de middelen
waarover men beschikt, kan men niet langer blijven doen wat
men verondersteld
wordt te doen.
De minister wil de provincies in ere herstellen. Op zich is
dit geen probleem. Wel rijst de vraag hoe men dit wil realiseren. Uit ervaring weet men dat de provincies nu instellingen
zijn waarvan het nut niet in te zien is. Daarnaast wil de minister ook de taken van de intercommunales
heroriënteren.
Ook
dit is op zich geen probleem. Inzake samenwerkingsverban-
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den in de gemeenten maakt de beleidsbrief gewag van stadsgewesten, schaalverkleining,
binnengemeentelijke
decentralisatie en deconcentratie.
Bij de lectuur van dit alles rijst voor de heer Ward Beysen
de volgende vraag : ofwel gaat men, zoals in de beleidsbrief,
alles stuk voor stuk heroriënteren
en herwaarderen,
ofwel
breekt men met het verleden en het heden en probeert men
een totaal nieuwe bestuurlijke structuur te vinden.
De heer Ward Beysen is voorstander van het zoeken naar
een nieuwe bestuurlijke structuur. Men stelt immers vast dat
in bepaalde omstandigheden,
vooral in verstedelijkte
gebieden, een aantal opdrachten niet langer meer kan worden vervuld zoals het moet. De steden verpauperen,
niet alleen op
menselijk vlak maar ook qua infrastructuur
en beheer. Met
behoud van de structuren
kunnen de klaagzangen
ter zake
aanhouden zonder dat men tot adequate oplossingen
komt.
De heer Ward Beysen benadrukt dat men duidelijke keuzes zal moeten maken. Het kan niet langer dat steden met
centrumfunctie
blijven opdraaien voor lasten die ze moeten
dragen, maar die door anderen binnen de stadsmuren worden
gebracht. Men moet naar buitenlandse
voorbeelden
kijken,
zelfs al weet men hoe moeilijk het is om ook daar structuurdoorbrekend
te werken. In Nederland heeft men toch de verdienste dat men probeert structuurdoorbrekend
te werken. In
Frankrijk kent men de ‘communauté
urbaine’. Rijsel is daar
een schitterend voorbeeld van. Men moet evenwel beseffen
met welke middelen en op welke wijze dit tot stand is gebracht. In Vlaanderen
is dit niet mogelijk. Men zal dus zeer
creatief te werk moeten gaan.
Er is nood aan een samenwerkingsverband,
dat men stadsgewest kan noemen, waarbij niet iedereen blijft functioneren
op hetzelfde niveau als nu. Concreet betekent dit dat men
niet tot grotere samenwerkingsverbanden
kan komen zonder
te interfereren
op bevoegdheden
die thans provinciaal worden uitgeoefend. Dit betekent ook dat men in Vlaanderen
tot
een stuk ‘regiovorming’ zal moeten overgaan.
Een debat hierover is tijdens deze legislatuur
dringend
noodzakelijk. Men moet vooruitgang boeken, want dit zal een
stuk ongenoegen van een belangrijk bevolkingsdeel,
dat zich
vooral in de steden situeert, wegnemen. Te veel mensen leven
nu in de overtuiging dat zij moeten opdraaien voor kosten die
door anderen worden gemaakt. Men moet een evenredige
verdeling van de lasten bereiken.
De heer Marcel Logist wijst erop dat de trekkingsrechten
op het Investeringsfonds
een belangrijke
financieringsbron
zijn voor de buitengewone
uitgaven. De toekenning
van de
trekkingsrechten
is nu versoepeld via voorschotten.
Voordien
werden trekkingsrechten
toegekend op basis van vorderingsstaten. De heer Marcel Logist dringt er bij de minister op aan
om de subsidies snel uit te betalen, zodat steden en gemeenten niet in financieringsproblemen
komen.
In verband met de aanvullende
belastingen
wijst de heer
Marcel Logist er eveneens op dat de door het ministerie van
Financiën meegedeelde
ramingen niet altijd accuraat zijn.
De heer Marcel Logist dringt erop aan dat de minister
werk zou maken van het gemeentelijk
personeelsbeleid.
Slechts 55 gemeenten beschikken nu over een personeelsfor-

[ 60 1

c61 1

15 (BZ 1995) -Nr.

lO-A

De heer Marcel Logist vindt een debat nodig over de centrumfunctie,
nu de steden ernstige financiële inspanningen
doen om zich te profileren en de centrumfunctie
te behouden.
De heer Georges Cardoen verwijst naar het probleem van
de gecombineerde
wegenwerken.
Het beheer van de gewestwegen zit nu te paard bij het gewest en de gemeente. Rioleringen, fietspaden en voetpaden langs een gewestweg vallen
onder het beheer van de gemeente, het wegdek van de gewestweg valt onder het beheer van het gewest. Zo gebeurt
het veelvuldig dat het gewest beslist om een gewestweg te
verbreden of te vernieuwen. Dit past niet altijd in de planning
van een gemeente, ook al is er overleg. De voorganger van de
minister beloofde om een werkgroep op te richten omtrent
het beheer van de gewestwegen. Die werkgroep ging onderzoeken of er niet één beheerder kon optreden, hetzij gewest,
hetzij gemeente, voor die gecombineerde
wegenwerken.
Tot
welke conclusies is die werkgroep gekomen ?
De minister heeft verklaard dat het regeerakkoord
voor
het eerst bepaalt dat de middelen voor het Gemeentefonds
zijn gewaarborgd. Dit is correct. Toch past hier geen euforisme. De gemeenten zullen immers de drie volgende jaren een
heffing van ongeveer 1 miljard frank moeten ondergaan. Dit
heeft uiteraard gevolgen voor de gemeentelijke
begrotingen.
De minister verklaart in zijn beleidsbrief dat de verdelingscriteria voor het Gemeentefonds
voor de hele legislatuur
worden gewaarborgd. De heer Georges Cardoen vraagt zich
af of er ter zake geen heroverweging nodig is. Op dit ogenblik
zijn er 114 kleinere gemeenten die verstoken blijven van de
wegingscoëfficiënt
van 5 percent die nu wordt verleend aan
het restant van de gemeenten op basis van het daar verstrekte
onderwijs. Voor de heer Georges Cardoen is dit een discriminatie. Het klein karakter van een gemeente mag toch geen
reden zijn, omdat er voor het restant van de gemeenten, binnen de verdelingscriteria,
al voldoende
rekening wordt gehouden met de moeilijkheden
en lasten die ze te dragen hebben. De heer Georges Cardoen erkent dat de grote steden en
de centrumsteden
voor een aantal dienstverleningen
moeten
opdraaien voor de omliggende gemeenten.
Toch moet men
de verdeling van het Gemeentefonds
goed voor ogen houden.
Per inwoner beschikken de grote steden en de centrumsteden
over een veel groter aandeel in het Gemeentefonds
dan de
kleine gemeenten. Ook de toeslag voor de kustgemeenten
(30
percent) moet worden geëvalueerd. Het valt immers moeilijk
te verteren dat sommige kustgemeenten
zich de luxe kunnen
veroorloven
om geen aanvullende
personenbelastingen
te
heffen, terwijl andere gemeenten
zelfs tot een aanslagvoet
van 9 percent moeten overgaan. Ook in kleine rurale gemeenten ziet men dan personen die daar in werkelijkheid
wonen, maar in een kustgemeente
gedomicilieerd
zijn.
De werkloosheid
is een groot maatschappelijk
probleem.
Als de gemeenten,
zoals in de beleidsbrief
gesteld, de contractuelen
(gesco’s) in vaste dienst moeten nemen, dan zijn
vele gemeenten financieel niet in staat om dat aantal in dienst
te houden. Als dergelijke maatregel
zou worden opgelegd,
zullen de gemeenten drie vierden van hun personeel moeten
doorsturen.
De gemeenten
en OCMW’s zijn bij machte om
op het vlak van werkgelegenheid
inspanningen
te doen en
nuttig werk te laten verrichten
door die personen
die nu
werkloos zijn en het moeilijk hebben om zich in te passen in
de maatschappij.
De heer Georges Cardoen merkt op dat de omzendbrief
van de minister de bestaande praktijk van begrotingsopmaak
officialiseert in een begrotingscommissie.
Als men de begrotingsopmaak tot meer personen dan nu het geval is uitbreidt,
zal men in de schoot van de begrotingscommissie
discussies
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hebben die thuishoren in de gemeenteraad.
De werkbaarheid
van die begrotingscommissie
komt zo in het gedrang.
Wat het intermediair
niveau betreft, wijst de heer Georges
Cardoen erop dat de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant moeilijk bereikbaar is vanuit het zuidwesten van de provincie. Is binnen deze provincie geen decentralisatie
en deconcentratie
mogelijk ten voordele van een aantal gemeenten
in het zuidwesten ervan ?
De beleidsbrief maakt melding van een binnengemeentelijke decentralisatie
en deconcentratie.
De heer Georges Cardoen veronderstelt
dat de inzichten ter zake beperkt zijn tot
de gemeenten
met meer dan 50.000 inwoners en dat het
geenszins de bedoeling is om terug te komen tot toestanden
van voor de fusies van gemeenten in 1977.
De heer Mare Van Peel merkt in verband met het sectoraal
akkoord op dat volgens de beleidsbrief een eventuele bijsturing of aanvulling van het sectoraal akkoord zou kunnen leiden tot een grotere verfijning en differentiëring
al naargelang
de specifieke situatie van een gemeente. De heer Mare Van
Peel stelt vast dat de discussies hierover in Antwerpen
zeer
moeilijk en zeer positief zijn geweest. De heer Mare Van Peel
bepleit daarom om voor de steden zo weinig mogelijk te
voorzien in afwijkingen op de krachtlijnen-Kelchtermans.
Er
is immers een zeer groot sanerend effect geweest. Men mag
dus niet laten uitschijnen dat er fundamentele
afwijkingen op
die krachtlijnen
mogelijk zijn. Het is integendeel
belangrijk
dat die krachtlijnen zo onverkort mogelijk worden toegepast.
De heer Mare Van Peel wijst erop dat in de beleidsbrief
omtrent de arbeidsherverdeling
in de lokale besturen wordt
gesteld dat er rekening zal worden gehouden met alle budgettaire en organisatorische
haalbaarheidsfactoren.
Als arbeidsherverdeling leidt tot een kleine desorganisatie
moet men die
erbij nemen. De federale maatregel van de halftijdse vervroegde uittreding zal, zo raamt men, in Antwerpen
leiden
tot een bijkomende uitgave van 500 miljoen frank op jaarbasis. Dit is krankzinnig.
Vanuit het Sociaal Impulsfonds
zal
Antwerpen
wellicht een aantal bijkomende
miljoenen
ontvangen. Maar die ene maatregel van halftijdse vervroegde
uittreding kost wel 500 miljoen frank op jaarbasis. Dit valt
niet te verdedigen. Bij het tot stand komen van de maatregel
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
zijn er, wat de
kostprijs betreft, een aantal parameters gehanteerd die. in de
praktijk niet juist blijken te zijn. De kostprijs valt veel hoger
uit dan werd voorgespiegeld.

VAN DE HEER LE0 PEETERS,
2. ANTWOORDEN
VLAAMS
MINISTER
VAN BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN,
STEDELIJK
BELEID
EN HUISVESTING
Adviesraden

De minister beklemtoont
dat de beleidsbrief
in de oprichting van bijkomende adviesraden.
Toekomstig

Men moet
voorbereiden.

niet voorziet

Vlaams gemeentedecreet

snel en grondig
dit Vlaams gemeentedecreet
Alle fracties zijn daartoe overigens bereid.

Laattijdige doorstorting van de belastinggelden

Minister Leo Peeters heeft in verband met die laattijdige
doorstorting
een brief geschreven aan de heer Maystadt, federaal minister van Financiën
(zie bijlage 4 bij dit verslag).

.

1
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op een oplos-

In Antwerpen
is een ernstig probleem ontstaan door het
meedelen van een raming die erg ver van de werkelijkheid
lag.
Federaal moet men zich realiseren dat laattijdige doorstortingen en verkeerde ramingen van de belastingontvangsten
voor de gemeenten zware consequenties
hebben en het beleid
voor een deel onmogelijk maken.
De heer Georges Cardoen wijst erop dat bepaalde topambtenaren van het ministerie van Financiën voorhouden
dat er
geen achterstand
is in de doorstorting
van de belastingsopbrengsten. Dit is juist, in die zin dat de achterstand ligt bij de
incohiering van de belastingen.
Op dit moment - eind 1995
zijn er nog altijd belastingplichtigen
van sommige gemeenten
die hun aanslagbiljet voor 1995 niet hebben ontvangen in een
eerste ronde. Die gemeenten
zullen dus een groot aandeel
van hun eigen inkomsten moeten deren bij de rekening van
1995. Dan zullen sommige gemeenten noodgedwongen
moeten lenen om hun thesaurieproblemen
op te lossen. Men
moet proberen een stelsel te bekomen waarbij er elf maandelijkse voorschotten
in het jaar worden toegekend. De laatste
uitkering behelst dan het saldo.
De heer Herman De Loor wijst erop dat de uiterste termijn
voor het indienen van de belastingaangifte
sinds enkele jaren
is opgeschoven van 30 april naar 30 juni. De aangiftetermijn
wordt onmiddellijk gevolgd door een vakantieperiode
waarin
de aangiften met minder personeel worden gecontroleerd.
Indien de aangiftetermijn
opnieuw zou verstrijken op 30 april,
dan zouden de aangiften al in mei en juni kunnen worden onderzocht, hetgeen een versnelde
incohiering
mogelijk zou
maken. Ook voor de gemeenten zou dat een positief effect
kunnen hebben.
Door de minister van Financiën meegedeelde
schrijving

ramingen - In-

De gemeenten zijn inderdaad verplicht de hen door het ministerie van Financiën meegedeelde
ramingen van de belastingontvangsten
in te schrijven in de begroting.
De begroting
moet immers zo nauwkeurig mogelijk zijn.
Gemeentelijke

fiscaliteit - Gelijkheid tussen gemeenten

De gemeenten zijn autonoom om de aanslagvoeten
gemeentelijke
belasting vast te stellen.

van de

Minister Leo Peeters is ervan overtuigd dat er in de komende jaren een discussie moet worden gevoerd inzake het
gelijkheidsbeginsel.
Die discussie is er nu al inzake het stadsgewest, waar men de lasten die op het centrum worden gelegd, niet kan verhalen op de andere gemeenten.
Er is ook
een ongelijkheid
tussen gemeenten,
waar sommige gemeenten geen aanvullende
personenbelasting
heffen en andere
hoge tarieven moeten hanteren. De waarde van een opcentiem kan ook sterk variëren van gemeente tot gemeente. Ook
tussen landelijke gemeenten kunnen de verschillen groot zijn.
Zo kan de ene landelijke gemeente een residentïeel karakter
hebben, terwijl de andere een arbeidende
bevolking heeft.
Dan kan blijken dat een opcentiem in de ene gemeente drievier keer hoger ligt dan in de andere. De fiscale druk zal dan
ongeveer in dezelfde verhouding zijn.
Het debat zal dus moeten worden gevoerd. Het besef zal
toenemen
dat een stuk van de ongelijkheid
moet worden
weggenomen op een hoger niveau. Dan komt men tot discussies zoals die van het ter ziele gegane Noodfonds, waar een
stuk solidariteit tussen gemeenten was gevraagd. De discussie
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zal echter scherper en scherper worden. Als men vaststelt dat
er een discussie komt over de steden en de omliggende gemeenten en als er een ongelijkheid
is tussen de gemeenten,
zal de vraag rijzen of de discussie niet moet worden opengetrokken tot een debat voor het hele Vlaamse niveau. Vroeg
of laat zal dit debat onvermijdelijk
zijn.
Schuldenlast van steden en gemeenten

De begeleidingscommissies
voor Antwerpen, Gent en Oostende verrichten
goed werk en hebben resultaten
geboekt.
Op dit ogenblik is er geen nood om die begeleidingscommissies een ruimere opdracht te geven. De begeleidingscommissie begeleidt en houdt geen toezicht. De begeleidingscommissie zoekt in samenspraak
met die drie steden naar oplossingen .
Wat de ratio’s betreft, is een wetenschappelijke
benadering
gewenst zodat een wetenschappelijk
gefundeerd instrumentarium aan de lokale besturen kan worden bezorgd.
Investeringsfonds

- Grote werken

Ter zake is er een algemene bekommernis.
De grote werken zijn met het Investeringsfonds
inderdaad bijna niet onmiddellijk uitvoerbaar.
Zelfs het opsparen van de trekkingsrechten gedurende een hele legislatuur volstaat niet om bijvoorbeeld de wegen van groot verkeer op een ordentelijke
manier te herstellen. Als men geen oplossingen vindt, zal het
probleem zeer nijpend worden.
Investeringsfonds

- Evaluatie

Minister Leo Peeters wijst erop dat een studie zal aantonen
voor welke doeleinden de trekkingsrechten
worden gebruikt,
welke doeleinden
prioritair werden nagestreefd,
enzovoort.
Een grondig onderzoek over de bestedingen
is noodzakelijk,
vooraleer ook maar enige wijziging aan het Investeringsfonds
zou worden overwogen.
Investeringsfonds

- Niet doen van bepaalde investeringen

Dat er zal worden opgelegd om bepaalde investeringen
niet meer te doen, wordt in de beleidsbrief niet voorop gesteld. Wel wordt in de beleidsbrief de vraag gesteld of men er
zich niet moet over bezinnen om bepaalde accenten te leggen
via het Investeringsfonds,
zodat er op het lokale niveau mee
uitvoering kan worden gegeven aan het beleid van de Vlaamse regering.
Investeringsfonds

- Snelle uitbetalingen

Een voorschottenstelsel
speelt in op de eerste fase. Wel
blijft er een lange termijn tussen de eerste fase en de definitieve uitvoering van een werk. Die tussenperiode
brengt voor
de gemeenten
inderdaad
problemen
mee. Een oplossing
wordt gezocht.
Gemeentefonds

Elke gemeente heeft haar eigen bedenkingen
over het Gemeentefonds.
Voor de algemene financiering van de gemeenten is het belangrijk dat er een decretale regeling is en dat in
het regeerakkoord
is bepaald dat het Gemeentefonds,
de verdelingscriteria
en het toenamemechanisme
ervan worden gewaarborgd.
Minister Leo Peeters is wel voorstander
discussie over de gemeentelijke
fiscaliteit.

van een grondige
De problematiek

[
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Begrotingscommissie

Minister Leo Peeters neemt aan dat een aantal gemeenten
een begrotingscommissie
als onnodig
ervaren.
Uiteraard
moet de begroting, zoals wettelijk bepaald is, in de gemeenteraad worden besproken en goedgekeurd. Een begrotingscommissie kan echter een element zijn in een kwalitatieve benadering. Essentieel is dat in de begrotingscommissie
deskundigheid wordt ingebracht. De discussie moet daarbij niet beperkt blijven tot de wettelijkheid,
maar kan over de totale
analyse van de gemeentefinanciën
gaan. De minister is ervan
overtuigd dat dit in een aantal gemeenten
niet zal slagen,
maar in een aantal andere wel.
Sanering van het intermediair niveau

Minister Leo Peeters
moet worden gesaneerd.
maar is wel nodig.
Herwaardering

erkent dat het intermediair
niveau
Het debat hierover zal moeilijk zijn,

van de lokale mandatarissen

Minister Leo Peeters verklaart dat hij al het mogelijke wil
doen om tot een herwaardering
van het statuut van de lokale
mandataris te komen.
Relatie tussen de lokale besturen en de
disch kader

privé-sector

: juri-

Minister Leo Peeters meent dat er, bijvoorbeeld
om een
vzw meer bevoegdheden
inzake beheer van bepaalde infrastructuren toe te kennen, een grondig onderzoek nodig is. Een
algemene bekommernis
moet zijn dat de volledige democratische controle moet kunnen spelen bij de verkozenen.
Dit is
een essentieel uitgangspunt.
Sectoraal akkoord - Statutaire aanwerving of niet ?

De aanpak door de administratie
van de krachtlijnen-Kelchtermans is bekritiseerd.
De invoering en toepassing
van
deze krachtlijnen waren evenwel geen eenvoudige operatie.
Er is ook gepleit voor het stringent
krachtlijnen
en om zo weinig mogelijk
staan.

toepassen
van de
afwijkingen
tot te

De heer Mare Van Peel wijst erop dat hij tegen afwijkingen
heeft gepleit omdat de krachtlijnen
in Antwerpen
een zeer
groot sanerend effect hebben gehad.
Minister Leo Peeters meent dat vanuit de totaliteit van de
gemeenten wordt uitgezien naar wat nu precies in Antwerpen
is bereikt. In Antwerpen doen zich immers alle situaties voor.
Elke situatie die zich ergens bij een lokaal bestuur voordoet,
zal zich ook ergens in Antwerpen,
met 10.000 ambtenaren
en
alle mogelijke graden. voordoen.
Een probleem blijft evenwel dat nog maar 55 gemeenten in
het systeem zijn ingestapt. Minister Leo Peeters zal het engagement van zijn voorganger om een evaluatie te houden op
het einde van dit jaar, bestendigen. In het comité C zal er dus
een globale discussie zijn. Ondertussen
zal men vanuit het administratief toezicht worden geconfronteerd
met de beoordeling van de precieze beslissing van de gemeenteraad
van Antwerpen.
Decreet betreffende de intercommunales

Een concrete timing is moeilijk te geven. Wel wil de minister binnen een relatief korte periode een ontwerp van decreet
uitwerken op voorwaarde
evenwel dat dit resulteert in een
degelijk werkstuk. Belangrijk is de discussie over welke richting men wil uitgaan inzake intercommunales.
Op bestuurlijk
niveau is er een evolutie in de geesten.
Volksraadpleging

- Relatie directe democratie-gemeenteraad
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Minister Leo Peeters noemt het logisch dat de gemeenteraad uiteindelijk
de beslissingsbevoegdheid
behoudt en beslist om al dan niet een volksraadpleging
te houden. Dit kan
trouwens niet anders gelet op de strekking van de huidige
grondwettelijke
bepalingen. Het behoort tot de lokale autonomie dat de gemeenten
de mogelijkheid
krijgen om een
volksraadpleging
te houden. De beleidsbrief
gaat ervan uit
dat gemeenten
die een volksraadpleging
willen organiseren,
de mogelijkheid
zullen krijgen om goed te worden begeleid.
Bij een volksraadpleging
moet improvisatie
immers worden
uitgesloten.
Toezicht op gemeenten met taalfaciliteiten

De minister zal ter zake stringent optreden. De nieuwe
gouverneur van Limburg is nog niet in functie en heeft haar
eed nog niet afgelegd. Zolang er geen eedaflegging
is geweest, kan de minister ook geen onderrichtingen
geven.
Volgende verkiezingen

van het Vlaamse Parlement

Er is inderdaad een probleem gerezen over de verhouding
tussen de kieswetgeving
en de taaldecreetgeving.
Bij de volgende verkiezingen moet dit probleem geregeld zijn.
Pensioenproblematiek

Van de 308 Vlaamse gemeenten zijn er 21 niet aangesloten
bij de RSZPPO. Er zijn 13 gemeenten aangesloten bij OMOB
via de Limburgse provinciale pensioenkas.
8 gemeenten zijn
rechtstreeks aangesloten bij OMOB of hebben een eigen pensioenkas. 90 percent van de gemeenten zijn dus bij de RSZPPO aangesloten.
De overige 10 percent van de gemeenten
vertegenwoordigen
50 percent van het personeel. Deze cijfers
zijn sprekend en tonen aan naar welke problematiek
men
groeit.
Minister Leo Peeters stelt voor om samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
een studie op gang
te brengen om te onderzoeken
hoe een oplossing voor deze
problematiek
kan worden gevonden.
Problematiek

gesco’s - statutairen

Deze problematiek
is verbonden
met de pensioenproblematiek. Als men niet statutair aanwerft, is er een effect naar
de pensioenkas.
Het statutair in dienst nemen van de gesco’s heeft inderdaad consequenties.
Het is evenwel onlogisch dat men bij statutaire wervingen bestraft wordt. Bij de aanwerving van een
gesco ontvangt de gemeente nu een premie van de overheid.
Indien hetzelfde personeelslid
statutair zou worden aangeworven, verliest de gemeente eigenlijk die premie. Het is niet
logisch dat door het subsidiëren van contractuele
aanwervingen het statutair in dienst nemen, wordt tegengewerkt.
De
dienst
vanuit
op dit

heer Georges Cardoen wijst erop dat bij het in vaste
nemen van een gesco er ook een verschuiving optreedt
het werkloosheidsregime,
zodat het Vlaamse gewest
terrein wint.

Minister Leo Peeters meent dat een globale benadering
nodig is. Tijdens de vorige regering was er het probleem van
de nepstatuten,
waar geprobeerd is om die, samen met de federale overheid, om te zetten in vormen van meer reguliere
tewerkstelling.
Het huidige probleem zal vanuit een gelijkaardig perspectief worden bekeken. Binnen de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten
onderzoekt men nu hoe oplossingen kunnen worden uitgewerkt.
De heer Mark Van der Poorten vraagt of er geen middenweg mogelijk is door de contractuele
aanwervingen
met ar-
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beidscontract
te herzien. Die worden nu al te zeer gezien in
het licht van tijdelijke behoeften en opdrachten,
daar waar
men een normaal contract kan geven. Een klacht is ook dat
het vastbenoemd
personeel zich te veel nestelt in de statutaire verworvenheden.
Nu heeft men nood aan bepaalde specialisten op bepaalde terreinen. Die zou men een contract kunnen aanbieden, ook voor langere perioden.
Minister Leo Peeters is van mening dat in dit verband geen
enkel systeem mag worden uitgesloten. De keuze voor een
mandatensysteem
moet in de reflexie worden ingebracht.
Men zal het probleem, in samenhang met de pensioenproblematiek, grondig moeten onderzoeken.
Arbeidsherverdeling

bij de lokale besturen

Als men de arbeidsherverdeling
een budgettaire consequentie.

wil stimuleren,

is er ook

Vorming van de lokale ambtenaren

Inzake de besteding van het krediet van 15 miljoen frank
voor de vorming van lokale ambtenaren
is er een centrale
stuurgroep aangesteld. Die centrale stuurgroep moet begeleiden en evalueren.
Via de centrale stuurgroep worden de gemeenten actueel bevraagd over de stand van zaken inzake de
lokale vormingsambtenaren.
De resultaten van deze bevraging zullen ten gepasten tijde aan de commissie worden meegedeeld.
Statuut lokale mandatarissen

Minister Leo Peeters is voorstander
van een voldoende
verloning van de lokale mandatarissen.
De minister wil zich
niet uitspreken over de vraag of die betere verloning moet gepaard gaan met een vermindering
van het aantal mandaten.
Men kan dit trouwens niet in zijn algemeenheid
bekijken. In
een kleine gemeente
kan een beperkt aantal uitvoerende
mandaten misschien volstaan. In de stad Antwerpen kan men
het aantal schepenen om het beleid uit te voeren en om op
het terrein aanwezig te zijn, niet te hoog noemen.
De vaststelling
van het aantal mandatarissen
voorbereiding
van het Vlaams gemeentedecreet
komen.

zal bij de
aan bod

Eén kieskring voor het Vlaams Parlement

De beleidsbrief bevat ter zake geen enkele vermelding. Uiteraard is iedereen vrij daarover voorstellen in te dienen. De
ter zake bij het Vlaams Parlement ingediende voorstellen zullen moeten worden aangenomen
met een tweederde meerderheid.
Openbaarheid
inspraak

van bestuur - Draaiboek

- Proefprojecten

bij

Er is inderdaad
nood aan duidelijke informatie
over de
openbaarheid
van bestuur. Een draaiboek kan daarbij een
goed instrument
zijn. Over de proefprojecten
zijn nog geen
vaste keuzes gemaakt. De gemeenten
beschikken
daartoe
over een initiatiefrecht.
Spreekrecht of spreekplicht

De minister bepleit een spreekrecht dat moet kaderen in
de loyauteitsplicht
ten opzichte van het lokale bestuur. Uiteraard moet er een bescherming van de sprekende ambtenaar
zijn.
Eén-loketfunctie

Minister Leo Peeters is van mening dat de één-loketfunctie
mogelijk moet zijn voor een aantal aspecten waar er een sup-
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plementaire
subsidiëring
is
aanvraag bij één niveau moet
De toegangspoort
wordt het
het dichtst bij de bevolking
het OCMW.
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op verschillende
niveaus. Een
geldig zijn op een ander niveau.
best geplaatst bij het niveau dat
staat, hetzij de gemeente, hetzij

In een eerste fase wordt de één-loketfunctie
bestemd voor
die subsidies die supplementair
zijn. In een tweede fase worden de complementaire
subsidies bedoeld.
Bewonersdiensten

- Wat kan en wat kan niet ?

Wat niet kan, is dat particulieren zich via acties en initiatieven in de plaats stellen van politie of rijkswacht of het optreden van deze beide korpsen. Indien men via een gestructureerd en georganiseerd
privaat initiatief aan politioneel werk
doet, komt men in strijd met de wet op de privé-milities.
Dit
is in een omzendbrief
van de federale minister van Binnenlandse Zaken aan de provinciegouverneurs
gemeld. Minister
Leo Peeters heeft daaraan een omzendbrief gekoppeld waarin een aantal mogelijkheden
worden geboden. Als men bewoners in een bepaald verband wil laten samenwerken
zonder
dat er patrouillewerk
mee gepaard gaat, moet men die mogelijkheid creëren. De gemeenten kunnen daar dan begrotingstechnisch op inspelen. De omzendbrief zal aan de commissie
worden meegedeeld, samen met het standpunt van de federale minister van Binnenlandse
Zaken (bijlagen 5 en 6 bij dit
verslag).
Grote hoeveelheid

legistiek werk

Er is inderdaad veel legistiek werk te verrichten. De hoeveelheid ervan vormt evenwel geen beletsel om aan dit werk
te beginnen. De commissieleden
kunnen hierbij trouwens een
positieve inbreng hebben.
Stadsgewest

Men zal inderdaad keuzes moeten maken en een deel conservatisme overboord gooien. Het is niet juist dat alle niveaus
in ere worden hersteld. Wel hecht de minister op het intermediaire niveau groot belang aan dat niveau dat democratisch
verkozen is. Aan dat niveau wil de minister een aantal extrabevoegdheden
geven. Ter zake is de minister gewonnen voor
een nieuwe aanvullende
rol van de provincies : die provincies
moeten kunnen coördineren
en stimuleren. Dit zal sanerende
effecten hebben op het intercommunale
niveau en een aantal
paraprovinciale
instellingen.
In verband met de centrumfunctie
en de ermee gepaard
gaande lasten, de verpaupering
van de steden en het gebrek
aan middelen, zal men inderdaad tot meer samenwerkingsverbanden moeten komen. Men zal de rollen moeten herdefiniëren. Iedereen voelt aan en weet dat het debat inzake de
steden op gang moet worden gebracht. Ter zake moet een
maatschappelijk
draagvlak worden gevonden waarbij geen
enkel probleem uit de weg wordt gegaan. Men staat immers
voor een zeer explosieve problematiek
in de grote steden en
de achtergestelde buurten.
Resultaten van de werkgroep beheer van de gewestwegen

Minister

Leo Peeters zal dit laten onderzoeken.

Bereikbaarheid
Vlaams-Brabant

De minister

van Leuven

vanuit het

zuidwesten

wil ter zake al wat mogelijk is, ondersteunen.

van

[
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C. STEMMINGEN

Een amendement
van de Vlaamse regering (Stuk 1.5 (BZ
1995) - Nr.2) strekt ertoe in artikel 13, organisatieafdeling
53,
programma
10 de tekstomschrijving
van basisallocatie
43.09
te vervangen als volgt : “Vereffening van de verbintenissen
aangegaan in het kader van het Sociaal Impulsfonds
en het
Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen”.
Het amendement
men met 8 stemmen

wordt bij indicatieve
tegen 5.

stemming

aangeno-

Een amendement
van mevrouw Vera Dua strekt ertoe artikel 25 te vervangen als volgt : “De Vlaamse regering wordt
ertoe gemachtigd subsidies te verstrekken
in de vorm van
trekkingsrechten
op het Sociaal Impulsfonds voor de Steden
ten bedrage van 2.452.200.000 frank.
Een bedrag van 2.145.900.000 wordt beschikbaar gesteld op
het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk
Welzijn, zoals bepaald in het decreet van 21 juli 1990”.
Bij de toelichting
van haar amendement
wijst mevrouw
Vera Dua erop dat het aangewezen
is om het Bijzonder
Fonds voor Maatschappelijk
Welzijn niet te integreren in het
Sociaal Impulsfonds voor de Steden, vermits het hier gaat om
fondsen voor de financiering
van de OCMW’s waaruit alle
gemeenten moeten kunnen putten. Een vermenging met het
Sociaal Impulsfonds voor de Steden leidt alleen maar tot verwarring en betwistingen.
Het voorgestelde
bedrag wordt dan ook verminderd
met
het voorziene aandeel van het BFMW, dit is 2.145.900.000
frank. Het overblijvende
bedrag, zijnde 2.282.9000.000 frank,
wordt vermeerderd
tot 2.452.200.000 frank, wat overeenstemt
met de overeenkomstige
(geïndexeerde)
kredieten voor 1994.
Op deze manier zullen er in 1996 evenveel kredieten voor armoedebestrijding
ter beschikking zijn als er in 1994 voorzien
waren in het kader van de kansarmoede.
Het amendement
van mevrouw Vera Dua wordt bij indicatieve stemming verworpen met 3 stemmen tegen 7 bij 3 onthoudiingen.
Een amendement
van de Vlaamse regering (Stuk 15 (BZ
1995) - Nr.2) strekt ertoe om aan artikel 100 een vijfde en
zesde lid toe te voegen als volgt :
“Voor zover een definitieve machtiging wordt gegeven en
onverminderd
de reglementaire
termijnen die voor de uitbetaling van de tussenkomsten
zijn vastgesteld, wordt het Fonds
voor de financiering
van het urgentieplan
voor de Sociale
Huisvesting ertoe gemachtigd de door Domus Flandria NV
gelopen interesten ten laste te nemen die betrekking hebben
op de prefinanciering
van tussenkomsten
ingesteld in het
kader van het urgentieplan
voor de sociale huisvesting vanaf
het ogenblik dat een principiële machtiging is gegeven. Deze
tenlasteneming
wordt aangerekend
op het in het vierde lid
bedoelde saldo van de verbintenissenmachtiging.
De afrekening gebeurt op basis van de rentevoet BIBOR op drie maanden
De Vlaamse regering kan het Fonds voor de financiering
van het urgentieplan
voor de Sociale Huisvesting machtigen
subsidies te verstrekken
aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als tussenkomst
in de door de VHM gemaakte beheerskosten in het kader van het urgentieplan
voor de sociale
huisvesting.
Deze subsidies worden aangerekend
op het in
het vierde lid bedoelde saldo van de verbintenissenmachtiging ” .
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In de verantwoording
wordt erop gewezen dat ingevolge
enerzijds de snelle uitvoering van verschillende projecten die
door Domus Flandria NV definitief zijn goedgekeurd en anderzijds de administratieve
doorlooptijd van deze dossiers die
elk een ministeriële principiële en definitieve machtiging behoeven, de uitbetaling van de tussenkomsten,
ingesteld in het
kader van het urgentieplan
voor de sociale huisvesting, voor
deze projecten op zich laat wachten.
Deze uitbetaling
kan immers slechts gebeuren nadat een
definitieve machtiging is verstrekt. Vandaar dat voorgesteld
wordt dat Domus Flandria NV niet alleen deze subsidies kan
prefinancieren
(na principiële
machtiging),
maar dat deze
maatschappij, binnen de vooropgestelde
budgettaire enveloppe, ook de interestlasten
verbonden aan deze prefinanciering
kan terugvorderen
van het Vlaamse Gewest voor zover tenminste ook een definitieve machtiging wordt bekomen. Verder kan door de Vlaamse regering het Fonds voor de financiering van het urgentieplan
voor de sociale huisvesting worden gemachtigd rechtstreeks subsidies te verstrekken
aan de
VHM. Nu is het zo dat de VHM indirect een beheersvergoeding krijgt : een gedeelte van de door het Vlaamse Gewest
verschuldigde
vergoeding
voor Domus Flandria NV wordt
door deze maatschappij overgemaakt aan de VHM.
In de begroting van het Fonds voor de financiering van het
urgentieplan
voor de sociale huisvesting voor het begrotingsjaar 1996 worden onder de rubriek uitgaven de volgende posten toegevoegd :
- prefinanciering

tussenkomsten

- subsidies VHM :

:

50.0
12.0

Het bedrag van de post ‘tussenkomsten’
onder dezelfde rubriek wordt verminderd met 62 miljoen frank tot 1.011,4 (miljoen frank).
Het amendement
van de Vlaamse regering wordt bij indicatieve stemming aangenomen
met aangenomen
met 8 stemmen tegen 6.
Een amendement
van de Vlaamse regering
(Stuk 15 (BZ
1995) - Nr.2) strekt ertoe om in afdeling 111 - diensten met
afzonderlijk beheer de begroting van het Fonds voor de financiering van het urgentieplan
voor de Sociale Huisvesting
te wijzigen zoals voorgesteld
in de verantwoording
bij het
amendement
van de Vlaamse regering op artikel 100.
Het amendement
van de Vlaamse regering
catieve stemming aangenomen met 8 stemmen

wordt bij inditegen 6.

Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar
1996 (
bevoegdheden
minister Leo Peeters) wordt bij indicatieve
stemming aangenomen met 8 stemmen tegen 6.
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Met dezelfde stemuitslag verklaart de commissie het haar
toegewezen
gedeelte van de administratieve
begroting
in
overeenstemming
met de inhoud en de doelstellingen
van het
ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar
1996.

De verslaggevers,
Georges

CARDOEN

Veerle HEEREN

De voorzitter,
Mare VAN PEEL
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Inleidinq
In de verstedelijkte zone rond Brussel tekent zich reeds jaren een specifieke problematiek afop
het vlak van de sociale verdringing van de autochtone bevolking. Vanuit deze vaststelling
oordeelde de Vlaamse Raad dat naast de gewone maatregelen inzake sociale huisvesting er extra
maatregelen dienden getroffen te worden met een specifiek en prioritair doel in de Vlaamse
Rand rond Brussel.
Hieraan werd in 1992 concreet gestalte gegeven met de decretale
oprichting van Vlabinvest, het investeringfonds voor grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant.
Op korte termijn bestaat de opdracht van Vlabinvest erin via een aangepast grond- en
woonbeleid een sociaal-correctieve actie op gang te brengen zodanig dat jonge, autochtone
gezinnen wiens inkomen een onvoldoende draagvlak biedt voor de hoge vastgoedprijzen rond
Brussel, aan billijke voorwaarden een woongelegenheid kunnen vinden om zich in het gebied te
handhaven.
Het Vlabinvestprogramma omvat twee luiken.
Enerzijds is het de bedoeling dat de intercommunales en de sociale huisvestingsmaatschappijen
op vrij korte termijn een aantal huur- en koopwoongelegenheden realiseren. vlabinvest treedt
hierbij op als medefinancier van deze bouwprojecten.
Anderzijds voorziet het Vlabinvestprogramma bij wijze van proec de uitwerking van een
pilootproject erfpacht.
Met dit activeitsverslag wordt verslag uitgebracht van de uitvoering van het Vlabinvestprogramma gedurende de periode januari 1994 - oktober 1995.
Gedurende deze tijdspanne ging vooral aandacht naar de voorbereiding van de uitvoering, maar
kregen ook reeds enkele bouwprojecten concreet gestalte.

Vlabinvest
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1. Voorbereidende
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acties en omkadering

Op basis van de resultaten van degelijke analyses, zowel op planologisch, juridisch, sociaaleconomisch als financieel vlak kon op 10 november 1993 een geïntegreerd operationeel plan
voorgelegd worden aan de regering. Dit plan werd goedgekeurd mits het doorvoeren van
enkele verdere technische onderzoeken en het inwinnen van het advies van de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij .
In de eerste helft van 1994 werd hieraan gevolg gegeven en de laatste reglementaire beslissingen
voorbereid die nodig waren om Vlabinvest uitvoerbaar te maken Op 20 juli 1994 keurde de
regering het besluit goed dat het beheer van Vlabinvest regelt en de voorwaarden inzake
woonprojecten met sociaal karakter specifieert. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad
van 2 1 september 1994.
G. Deblaere, Administrateur-generaal bij de Algemene Planningsdienst werd door de regering
aangesteld als leidend ambtenaar van Vlabinvest en aldus belast met het dagelijks beheer en de
algemene leiding van de uitvoering van het Vlabinvest-project. De leidend ambtenaar wordt
hierbij bijgestaan door een Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken
Vlaamse Kabinetten en Administraties van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Met de GOM Vlaams-Brabant werd een dienstenovereenkomst afgesloten om met ingang van 1
oktober 1994 de administratieve en praktische afhandeling van de dossiers te verzorgen.
In eerste instantie werd door de GOM aandacht besteed aan een aantal voorbereidende
werkzaamheden, zoals:
- het uittekenen van een procedure voor de behandeling van projecten;
- het ontwerpen van een aanvraagf+ormulier ten behoeve van de initiatiefnemers;
- het ontwerpen van de obligatie-overeenkomst;
- het ontwerpen van een financieel simulatiemodel, op basis waarvan per project een financieel
plan kan opgesteld worden.
Op 15 december 1994 werd een informatievergadering gehouden waarop alle potentiële
initiatiefnemers (Intercommunales, Sociale Huisvestingsmaatschappijen met activiteiten in de 9
gemeenten van het Vlabinvest-doelgebied en het Woningfonds van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen) aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werden de werking en principes van
Vlabinvest toegelicht en werd een oproep voor concrete projecten gelanceerd.
Eind 1994 werd door de Minister-President van de Vlaamse Regering de Vlabinvest-Stuurgroep
samengesteld. Deze Stuurgroep heeft als opdracht:
- het bewaken van de inhoudelijke doelstellingen van Vlabinvest;
- het oriënteren van de projecten volgens de behoeftenontwikkeling;
- het stimuleren van de projecten en het evalueren van de resultaten;
- het waken over een goede geografische spreiding.
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Deze Stuurgroep kwam samen op 10 maart 1995 en 28 april 1995. Tijdens deze bijeenkomsten
werden de door de GOM uitgevoerde voorbereidende initiatieven, alsook de ingediende
projectvoorstellen ten gronde besproken en geëvalueerd.
Op initiatief van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en
Binnenlandse Aangelegenheden werd in het voorjaar 1995 een Werkgroep Ruimtelijke
Ordening opgericht om de ruimtelijke problemen rond Vlabinvest te coördineren.
Deze
werkwijze moet toelaten op een gecoördineerde manier in een vroeg stadium de dossiers ter
bespreking voor te leggen, de problemen te onderkennen en de fìnale dossiers zonder tijdverlies
in te dienen.
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening kwam bijeen op 24 maart 1995 en 19 april 1995, ter
bespreking van de ingediende projectvoorstellen.

Vl 1
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ll. Stand van zaken projecten
rL1. PROJECTELV VAN INITIATIEFNEMERS
* De Intercommunales
Eind 1994 werden door de intercommunale Haviland 2 projecten ingediend:
- StGenesius-Rode (13 appartementen). Op 19 juni 1995 werd dit dossier voor uitvoering
goedgekeurd
door de Minister-president van de Vlaamse Regering. Vlabinvest
participeert in dit project via een obligatielening van 22,8 mio BEF. De werken startten
op 3 juli 1995. In de loop van 1996 zullen deze huurappartementen klaar zijn.
- Wezembeek-Oppem
(44 huurappartementen). Na bespreking van dit project in de
Werkgroep Ruimtelijke Ordening diende dit dossier te worden herbekeken, waarbij het
aantal voorziene woonlagen moest worden gereduceerd.
In oktober werd dit project opnieuw ingediend. Op basis van schattingen van de kostprijs
werd een financieel plan opgesteld.
Door de Intercommunale Interleuven zullen geen projecten ingediend worden, aangezien enkel
Tervuren binnen het bevoegdheidsterrein van deze Intercommunale valt en Interleuven geen
huisvestingsprojecten plant in deze gemeente.
* De sociale huisvestingsmaatschappijen
De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben nog geen concrete projecten ingediend. In 1994
waren er voorbereidende bilaterale contacten met de betrokken erkende maatschappijen en de
VHM. Tijdens de informatievergadering van 15 december 1994 en de latere wederzijdse
contacten bleek vanuit de maatschappijen de bereidheid om via Vlabinvest projecten te
realiseren. Vastgesteld werd echter dat deze mogelijke initiatiefhemers eerst duidelijkheid
wensten over het standpunt van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) inzake het
Vlabinvest-programma.
Met VHM werden in de eerste helft van 1995 besprekingen gevoerd waarbij de werkwijze en
financieringsmodaliteiten van Vlabinvest werden besproken. Niettemin werd nadien door VHM
nog geen goedkeuring gegeven aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor realisatie van
projecten via Vlabinvest. Op basis van de bezwaren die door VHM werden aangehaald m.b.t.
de huidige werkingsmodaliteiten van Vlabinvest werd, via besprekingen tussen de Leidend
Ambtenaren van VHM en Vlabinvest, gepoogd om tot een consensus te komen. Een mogelijk
voorstel tot samenwerking werd in september besproken. Tegen eind november zal de VHM
een uitgewerkt voorstel van samenwerkingsmodaliteiten voorleggen.

Op basis van dit samenwerkingsvoorstel is de VHM bereid een driejarenprogramma op te
stellen. Door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis werden bij VHM concreet
reeds 2 projecten voor uitvoering met Vlabinvest ingediend. Deze projecten zijn gelocaliseerd
in Tervuren.

Vlabinvest
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* Woningf’onds van Grote en Jonge Gezinnen
Het Woningfonds voorziet geen eigen projecten in Vlabinvest. Wel heeft dit fonds met
Haviland een princiepsakkoord afgesloten waarbij het de bedoeling is dat het Woningfonds de
grotere appartementen (gelet op hun doelpubliek) zou kunnen overnemen uit projecten die door
de Intercommunale worden gerealiseerd.

IL2. EIGEN PROJECTEN V’IABmST
Bij de aanvang van het Vlabinvest-programma werd gesteld dat, indien zou blijken dat er
onvoldoende projecten door de potentiële initiatiememers worden ingediend, Vlabinvest zelf
eigen projecten zou realiseren.
Daarnaast werd voorzien in de realisatie van een pilootproject erfpacht.
a) Bouwterreinen
In voorbereiding van eigen Vlabinvest-projecten werd uitgekeken naar geschikte bouwterreinen.
Deze selectie gebeurde op basis van een inventaris van de beschikbare bouwgronden in
overheidseigendom (vooral gemeenten), opgesteld in opdracht van Vlabinvest in 1993.
Hieruit bleek dat in de 9 Vlabinvest-gemeenten ongeveer 62HA bouwgrond beschikbaar was.
Bij nader onderzoek bleek het gebruik van de meeste gronden voor Vlabinvest minder geschikt,
gelet op de prohibitieve kosten in het kader van voorafgaandelijke infìastructuurwerken voor
bouwprojecten van een zekere omvang.
Een van de grote uitdagingen van Vlabinvest blijkt dan ook het vinden van geschikte gronden te
zijn. Terreinen, gelegen in woongebied, met een realistisch prijsniveau, van een voldoende
omvang qua oppervlakte, die geen bijkomende ontsluitingsinfi-astructuur vergen, genieten hierbij
de voorkeur.
Door de GOM wordt momenteel een grondig onderzoek verricht naar nieuwe beschikbare
bouwterreinen in verschillende gemeenten van het Vlabinvest-gebied.
b) Vlabinvest-bouwproiecten
Voor de realisatie van eigen bouwprojecten zal voor een
Ale uitvoering geopteerd worden
door realisatie via een beperkte wedstrijdaanbesteding o i>asis van een voorontwerp met
opgegeven maximumprijs. De GOM heeft ervaringen op L vlak, o.m. via de bouw van de
Bedrijvencentra in Vlaams-Brabant.
Het systeem is ( &orm de wet op de openbare
aanbesteding. De Stuurgroep verklaarde zich reeds akkoon net deze werkwijze.
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Voor de gemeente Hoeilaart wordt door de GOM een bouwproject uitgewerkt. Het betreft de
bouw van woongelegenheden op een deel van het te saneren terrein van de zagerij Mariën in het
De GOM Vlaams-Brabant wordt kortelings eigenaar van het
centrum van de gemeente.
grootste deel van deze gronden. Een BPA dient opgesteld om ook de achterin gelegen gronden
voor bebouwing vatbaar te maken. Waarschijnlijk kan er wel gestart worden met een partiële
bebouwing aan de straatzijde. Dit wordt momenteel verder onderzocht.
c) Pilootproject erfpacht
Het Vlabinvestprogramma voorziet bij wijze van proef de uitwerking van een pilootproject
erfpacht.
Hierbij is het de bedoeling dat de Vlaamse overheid in het kader van een beheersend grondbeleid
via Vlabinvest op strategische plaatsen gronden aankoopt met het oog op erfpachtverlening aan
particuliere gezinnen die er hun eigen woning kunnen op bouwen.
De voordelen voor de kandidaatbouwer zijn vrij duidelijk : de originele woonformule geeft hen
de kans om de hoge bouwprijzen rond Brussel, vooral veroorzaakt door de speculatieve hoge
grondprijzen, het hoofd te bieden.
Aangezien door deze formule Vlabinvest eigenaar blijft van de gronden wordt hierdoor de
aanzet gegeven van een beheersend grondbeleid in de regio.
Indien deze pilootprojecten onvoldoende interesse zouden wekken kunnen op deze gronden nog
steeds klassieke huur- of bouwprojecten gerealiseerd worden.
In dit kader werd door de GOM een erfpachtovereenkomst
erfpachtnemers voorbereid.

tussen Vlabinvest en particuliere

Door de GOM werd bij prioriteit geopteerd voor een terrein in Kraainem voor een
pilootproject erfpacht
Dit terrein gelegen in woongebied, is 3 lare 27ca groot, zodat het kan opgedeeld worden in een
lO-tal percelen, wat een ideale schaalgrootte is om een pilootproject erfpacht op toe te passen.
Indien de eigenaar het betreffende terrein niet wil verkopen zal de onteigeningsprocedure
ingezet worden. In het ontwerpprogrammadecreet
begroting 1996 werd de decretale basis tot
onteigening voor Vlabinvest ingeschreven.

10-A
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111.Bijlage

:

Kerngegevens

m.b.t. het operationeel plan

van de eerste fase van Vlabinvest
Een verklarende nota m.b.t. de werking en modaliteiten van Vlabinvest werd als bijlage bij dit
activiteitsverslag gevoegd.

X

X

X

(Ref. JWlabb/RVMlAW/24.11.95)
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Biilape

Kerngegevens m.b.t. het operationeel
plan van de eerste fase
van vlabinvest

A. INLEIDING
Het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant (Vlabinvest) werd
opgericht bij decreet van 25 juni 1992. Het Investeringsfonds heeft het statuut van
pararegionale A (begrotingsfonds) en de initieel financiele input moet wedersamengesteld worden uit de lopende activiteiten.
In de begroting van 1992 werd een eerste vastleggingsmachtiging
Vlabinvest-projecten
opgenomen.

van 1 mld fr. voor

Op 10 november 1993 keurde de Vlaamse regering het operationeel
fase van Vlabinvest goed.

plan voor de eerste

Deze beslissing houdt in dat :
-

900 mln fr. wordt uitgetrokken voor de realisatie van huurwoningen
modaliteiten zoals samengevat in punt B. hierna;

-

100 mln fr. ter beschikking staat voor de realisatie van proefprojecten
grondbeleid via de formule van erfpacht.

De begrotingstechnische
middelen, zijn getroffen.

conform de

voor sociaal

schikkingen nodig voor de effectieve aanwending van de

Op 20 juli 1994 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan het
ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het beheer van
Vlabinvest en houdende regeling van de voorwaarden inzake projecten met sociaal
karakter (B.S. 21.9.1994).
Vermits de operationahsering van de eerste projecten in 1996 wordt doorgevoerd,
eind 1996 een grondige evaluatie worden gemaakt; de resultaten hiervan worden
voorgelegd aan de regering.

zal
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B. MODALITEITEN
1. DOELGROEP
De Vlabinvest-doelgroep

wordt gekenmerkt

door :

-

personen die behoren tot een inkomenscategorie

-

autochtonen

die de bestaande socio-culturele

van maximaal 1,5 mln fr.;

infrastructuur

ii. ONTVANKELiJKHEiDSCRiTERiUM

optimaliseren.

: HET INKOMEN

-

maximum netto belastbaar inkomen :
950.000 fr.
* 1 persoonsgezin
:
* basisgezin :
1.250.000 fi-.

-

toeslag per extra persoon ten laste : 100.000 fr.

-

absolute maximum :
1SOO.000 fr. voor een gezin met 3 of meer kinderen.
Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen,
met als basis indexcijfer 116,83 van december 1993.

lil. TOEWiJZiNGSCRiTERiA
De kandidaat-huurders
die voldoen aan de voorwaarden inzake inkomen die worden
gesteld ter uitvoering van artikel 80ter van de Huisvestingscode, alsook de kandidaaterfpachters of -kopers die voldoen aan de voorwaardf-n inzake inkomen die worden
gesteld ter uitvoering van artikel 84 van de Huisvestil gs-or’ :, krijgen gedurende een
beperkte periode een absolute voorrang op de andere 2 c! laten voor een gedeelte van
het aantal woningen en percelen.
Aan de aanvrager die een redelijk verband heeft met de betrokken gemeente (gebied) kan
voorrang verleend worden. Dit kan aangetoond worden aan de hand van een of meerdere van de hiernavolgende criteria.

[

1. Maatschappelijke
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binding

de aanvrager woont sinds zijn geboorte in de betrokken gemeente;
de aanvrager behoorde toen hij jonger was dan achttien jaar tot een gezin dat minimaal tien jaar in de betrokken gemeente gevestigd was;
C. de aanvrager woont buiten de gemeente maar kan aantonen tien jaar in één van de
Vlabinvestgemeenten
(22) woonachtig te zijn geweest.

E:

2. Economische

binding

Het hoofdzakelijk beroepsinkomen van de aanvrager vloeit voort uit een ter plaatse uitgeoefende betrekking bij de overheid of bij een dienst van algemeen belang.
3. Socio-culturele

binding

die erkend is door de
a. de kandidaat doet een beroep op de onderwijsinfrastructuur
Vlaamse Gemeenschap.
b. de kandidaat is in de gemeente of in een aanpalende gemeente behorende tot het Vlabinvest-gebied lid van een socio-culturele instelling of vereniging die erkend is door
de Vlaamse Gemeenschap.
4. Uitsluitingscriterium
De kandidaat die bebouwbaar of bebouwd onroerend goed in volle eigendom heeft, of
die een bebouwd onroerend goed volledig in vruchtgebruik heeft, komt niet in aanmerking voor de huur of koop van een woning of kavel. De kandidaat die eigenaar is van
een bouwgrond in een Vlabinvest-gemeente kan voor een beperkte duur in die gemeente
in aanmerking komen voor de huur van een appartement.

IK TQEWIJZINGSPROCEDURE
Door de initiatiefnemer-bouwheer
wordt een kandidatenlijst opgesteld met aanduiding
van:
- algemene coördinaten (naam, geboortedatum, geboorteplaats, gezinstoestand, huidige
woonplaats, woonplaats ouders, plaats van tewerkstelling,. . . .);
- mate waarin al dan niet voldaan wordt aan de Vlasinvestcriteria;
- aanduidingen voortvloeiend uit kandidatuurstellingen in het kader van andere
huisvestingsprogramma’s.
Vertrekkende van deze informatie wordt door de initiatiefnemer-bouwheer
rangordelijst opgesteld.
Deze lijst wordt
Deze commissie
woordigers van
erkende sociale
Vlabinvestgebied

een

voorgelegd aan de Vlabinvestadviescommissie.
bestaat uit twee vertegenwoordigers van Vlabinvest, twee vertegenVHM (ambtenarenstatuut of commissaris) en 1 vertegenwoordiger
per
huisvestingsmaatschappij
die in meer dan 1 gemeente van het
werkzaam is evenals de intercommunales Haviland en Interleuven.
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Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de adviescommissie. De leden
zullen benoemd, worden door de Minister-president en de Vlaamse Minister bevoegd
voor de Huisvesting.
De commissie beoordeelt de volledigheid en de conformiteit van de individuele dossiers
met de Vlabinvestcriteria, verifieert of prioriteit gegeven wordt aan de inwoners uit het
doelgebied, vergelijkt met de wachtlijst van andere Vlabinvestprojecten.
De leidend
ambtenaar wijst definitief toe.
De praktische uitvoering van toewijzing en het beheer behoren tot de bevoegdheid
de initiatiefnemers.

van

V. DOELGEBIED
De afbakening van het prioritaire Vlabinvestgebied, is voorlopig beperkt tot de zes
randgemeenten, plus Hoeilaart, Overijse en Tervuren.
Bij de toewijzing van de projekten zal aandacht besteed worden aan de omvang
(kleinschalige projekten), de timing en de planologische aspecten.
Er zal over gewaakt worden dat er in de gemeenten waar Vlabinvest investeert nog
voldoende reserve blijft aan gronden die beschikbaar zijn voor sociale huisvesting sensu
strictu. Regelmatig zal hiertoe wederzijds overlegd worden over de programma’s
Vlabinvest en sociale huisvesting.

Vl. AANGEBODEN

PRODUKTEN

Er is geopteerd om in een eerste fase huurappartementen aan te bieden. Om het rollend
karakter van het Investeringsfonds te garanderen zullen na een inloopfase (5 jaar) een
deel van de appartementen verkocht worden.
Tevens wordt een pilootproject

inzake erfpacht uitgewerkt.

1. Huurappartementen
De gehanteerde huurprijzen zullen zo’n 10 % onder de marktprijs liggen, maar zijn
afhankelijk van het aantal slaapkamers, de ligging en van de concrete marktsituatie van
de betrokken gemeente en de specifieke kenmerken van de projecten.
De aan te rekenen huurprijzen zijn niet inkomensgebonden, wat niet verhindert dat
voorrang kan verleend worden aan sociaal prioritaire inkomensgroepen.

[
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2. Kavels in erfpacht

Op zeer strategische plaatsen zullen door het Vlaamse Gewest gronden in erfpacht
aangeboden worden. De organisatie van de erfpachtverlening door een erkende maatschappij, intercommunale of gemeente, behoort eveneens tot de mogelijkheden. In deze
gevallen zou de tussenkomst van Vlabinvest eventueel de vorm kunnen aannemen van
deelname in de infrastructuurkosten.

VII. FINANCIERINGSTECHNIEK
Om de eerste uitvoeringsfase te concretiseren
financieringstechniek aangewend.

wordt de opname van obligaties als

1. Organisatie van de uitgifte en samenwerkingsprincipes
Voor de aanbieding van huurappartementen werkt de obligatieformule als volgt. De
initiatiefnemers schrijven een obligatie uit ten belope van maximum 50 % van de
totale kostprijs van de gebouwen (inclusief kosten en BTW, exclusief grond) die zij wensen te verhuren.
Vlabinvest tekent in op deze obligaties en gaat de verplichting aan het geld hiervoor te
storten al naargelang de noodwendigheden.
Na gebruik van de volledige hoofdsom die
door Vlabinvest werd gestort, wordt door de initiatiefnemer de commerciële lening
aangesproken om de resterende facturen te vereffenen.
Met de inkomende huur wordt eerst de annuïteit vergoed van de commerciële lening
evenals de exploitatiekosten voor de initiatiefnemer, die het beheer en de organisatie op
zich neemt. De resterende huur wordt volledig gereserveerd om de Vlabinvest-inbreng
weder samen te stellen, en gestort op de rekening-courant van Vlabinvest. Dit gebeurt
zolang tot de geïndexeerde initiële input van Vlabinvest volledig is terugbetaald.
De huurinkomsten die nadien worden gerealiseerd zijn voor rekening van de initiatiefgeïnvesteerd te worden in
nemers. Zij dienen binnen een periode van drie jaar opnieuw
,
projecten m.b.t. dezelfde doelgroep.
Vlabinvest dient de teruggevloeide

middelen opnieuw te investeren.

Om het rollend karakter van het fonds te activeren zullen na een aanloopfase een deel
van de appartementen verkocht worden. De opbrengsten van deze verkoop zullen in
het kader van een vervroegde terugbetaling van de geïndexeerde obligatielening ten
goede komen van Vlabinvest, dit na aftrek van de vervroegd af te lossen lening en na
aftrek van een vergoeding voor de grond en voor de infrastructuurkosten gemaakt in het
kader van art. 80 van de huisvestingscode.
De resterende verkoopsopbrengsten
zijn voor rekening van de initiatiefnemers, maar
dienen binnen een periode van drie jaar opnieuw geïnvesteerd te worden in projecten
voor dezelfde doelgroep.
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Zolang de appartementen verhuurd worden, krijgt de initiatiefnemer geen vergoeding
voor de grond die hij in het project inbrengt.
Bij verkoop zal een redelijke vergoeding voor de grond verrekend worden. Voor de
waardebepaling van de grond wordt uitgegaan van de initiële aankoopprijs en de kosten,
vermeerderd met de gemiddelde prijsstijging voor bouwgronden.
Wanneer gebruik werd gemaakt van infrastructuur, die reeds gesubsidieerd was op basis
van artikel 80 van de Huisvestingscode wordt de reële kostprijs van die infrastructuur en
nutsvoorzieningen
(zonder intrest), gedragen door het Vlaamse Gewest, verrekend in de
verkoopprijs als de woning of het perceel wordt verkocht en de koper niet behoort tot
de sociale doelgroep zoals voorzien in de reglementering van de sociale huisvesting. De
verkoper betaalt die kostprijs terug aan het Fonds voor de Huisvesting.
De initiatiefnemer zal gedurende een beperkte periode absolute voorrang krijgen om
nieuwe initiatieven uit te werken met participatie van Vlabinvest, ten belope van de
middelen die via de verkoop naar Vlabinvest terugvloeien.
Zoals hierboven reeds werd gesteld vloeien de inkomsten uit huur en verkopen volledig
naar de initiatiefnemers nadat de geïndexeerde initiële input van Vlabinvest is
terugbetaald. De initiatiefnemer kan deze middelen gebruiken enerzijds om de appartementen - waarvan hij eigenaar blijf%- te herconditioneren, en anderzijds om nieuwe projecten op te starten voor dezelfde doelgroep.
Deze werkwijze vereist dat de initiatiefnemers een afzonderlijke boekhouding
voeren voor wat de Vlabinvest-aktiviteiten
betreft. Mocht na verloop van tijd blijken
dat geen verdere initiatieven nodig zijn t.b.v. de gestelde doelgroep dan kan toestemming
verleend worden om de middelen die door de initiatiefnemers werden opgebouwd, over
te dragen naar andere segmenten in de sociale huisvestingssector.
2. Definiëring

van de uitgiftemodaliteiten

Een modelcontract waarmee de overeenkomst kan geregeld worden is uitgewerkt.
Dergelijk contract bevat twee belangrijke bijlagen, één m.b.t. de financiële modaliteiten
(de rechten van de houder van de obligatie) en een andére m.b.t. de prealabele voorwaarden (overeengekomen tussen uitgever en financier van de obligaties).
Volgende financiële modaliteiten

dienen te worden opgenomen

:

-

het totale bedrag van de obligatielening;

-

het acqtal obligaties en de nominale waarde van de obligatie;

-

de begin- en einddatum van de obligatielening;

-

het tijdstip waarop de hoofdsom door de inschrijver moet worden betaald;

-

de jaarlijkse intrestvoet;
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-

het tijdstip en de intensiteit waarmee de hoofdsom en de intresten moeten worden terugbetaald;

-

de wijze van terugbetalen

van de hoofdsom en van de intresten;

De andere voorwaarden die moeten worden opgenomen kunnen ingedeeld worden in
twee groepen : enerzijds de voorwaarden die algemeen gelden en anderzijds deze die
aangepast worden aan het specifieke karakter van de concrete projecten.

a. Algemeen van toepassing
-

m.b.t. het beheer
* de initiatiefnemer

doet het beheer overeenkomstig

* de initiatiefnemer

draagt de kosten voor de uitoefening van dit beheer;

* de initiatiefnemer is verantwoordelijk
ging van het dossier.
-

de gestelde voorwaarden;

voor de technische samenstelling en opvol-

m.b.t. de doelgroep
* de te hanteren toewijzingscriteria

(cfr. 111);

* de inititiatiefnemer onderwerpt zich aan de plicht om het systeem van de gezamenlijke wachtlijst te respecteren, en aanvaardt dat de toewijzing gebeurt door Vlabinvest (cfi-. IV).
-

m.b.t. het financieringssysteem
* het betalen van een basisvergoeding

voor de obligatielening;

* de controle op de bestemming van de huur- en verkoopsopbrengsten
samenstelling van de kapitalen.

b. Specifiek per project
-

kostprijs van de appartementen;

-

te hanteren huurprijs;

-

te realiseren produktmix

-

omvang van de exploitatiekosten;

i.f.v. aantal kamers;

na de weder-
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Vlabinvest

Operationeel Plan

Oktober 1995 - september 1996

November 1995

Vlabinvest
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Inleiding

In dit operationeel plan wordt een overzicht geboden van de acties en projecten die in het kader
van Vlabinvest voorzien worden voor de periode oktober 1995 tot september 1995.
Hierbij werd volgende opdeling gehanteerd :
1. Eigen Vlabinvest-projecten :
- pilootprojecten erfpacht;
- bouwprojecten.
IT. Projecten Haviland
- lijst van de prioritaire projecten, goedgekeurd in de beslissing van de Vlaamse Regering d.d.
20.7.1994;
- andere voorstellen Haviland.
BI. Projecten sociale huisvestingsmaatschappijen
IV. Begroting 1996.

Vlabinvest

1971
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1. Eigen Vlabinvest-projecten
1.1. Pilootprojecten

erfpacht en qrondverwerving

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 werd 100 mio BEF ter
beschikking gesteld voor de realisatie van proefprojecten voor sociaal grondbeleid via de formule
van erfpacht.
1.1.1. Pilootproject Kraainem
In Kraainem werd een terrein geselecteerd voor een pilootproject erfpacht.
Dit terrein gelegen in woongebied, is 3 la 27ca groot, zodat het kan opgedeeld worden in een
lO-tal percelen, wat een ideale schaalgrootte is om een pilootproject erfpacht uit te testen.
De eigenaar, de Stichting Van der Borght - Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen, wenst het terrein niet te verkopen. Zodoende zal de onteigeningsprocedure worden
ingezet.
In het ontwerpprogrammadecreet
begroting 1996 werd de decretale basis tot onteigening voor
Vlabinvest reeds ingevoegd.
Bij het Aankoopcomité werd een schattingsverslag gevraagd betreffende het terrein.
Een voorstel van inplantingsplan werd aan ROHM Vlaams-Brabant voor akkoord overgemaakt.
De GOM Vlaams-Brabant zal het nodige doen voor het openen van het openbaar onderzoek en
de samenstelling van het dossier voor de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden.
1.1.2. Voorbereiding andere pilootprojecten erfpacht : grondverwerving
In het kader van de realisatie van andere pilootprojecten erfpacht zal door de GOM een onderzoek verricht worden naar geschikte bouwterreinen.
Een van de grote uitdagingen van Vlabinvest blijkt namelijk het vinden van geschikte gronden te
zijn. Terreinen, gelegen in woongebied, met een realistisch prijsniveau, van een voldoende
omvang qua oppervlakte, die geen bijkomende ontsluiting&?astructuur
vergen, genieten hierbij
de voorkeur.
Door de GOM zal dan ook een grondig onderzoek verricht worden naar beschikbare bouwterreinen in de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren voor verwerving in het kader van
erfpachtprojecten.
Concreet zal nagegaan worden of op een bouwterrein van de gemeente Overijse een project in
samenwerking met de VZW Vlaanderen Bouwt zal kunnen worden uitgevoerd.
Indien deze pilootprojecten onvoldoende interesse zouden wekken kunnen op deze gronden nog
steeds klassieke huur- of bouwprojecten gerealiseerd worden.

Vlabinvest
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1.2. Eigen bouwprojecten Vlabinvest
Voor de realisatie van een eigen bouwproject zal voor een snelle uitvoering geopteerd worden
door realisatie via een beperkte wedstrijdaanbesteding op basis van een voorontwerp met
opgegeven maximumprijs. De GOM heeft ervaringen op dit vlak, o.m. via de bouw van de
Het systeem is conform de wet op de openbare
Bedrijvencentra in Vlaams-Brabant.
aanbesteding. De Stuurgroep verklaarde zich reeds akkoord met deze werkwijze.
Voor de gemeente Hoeilaart wordt door de GOM een bouwproject uitgewerkt.
Het betreft de bouw van woongelegenheden op een deel van het te saneren terrein van de zagerij
Mariën in het centrum van de gemeente.
De GOM wordt kortelings eigenaar van het grootste deel van deze gronden. Hoewel een BPA
dient opgesteld om de achterin gelegen gronden voor bebouwing vatbaar te maken zal
waarschijnlijk kunnen gestart worden met een bouwproject langsheen de Sohiestraat.
Momenteel onderzoekt de GOM de mogelijkheden op dit vlak.

Vlabinvest
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ll. Projecten Haviland
11.1.Prioritaire projecten
Op 20 juli 1994 besliste de Vlaamse Regering principieel in te stemmen met volgende lijst van
projecten die prioritair in aanmerking komen voor uitvoering :
- St. Genesius-Rode (13 appartementen);
- Wezembeek-Oppem (45 appartementen);
- Overijse - De Kerselaar (40 woongelegenheden);
- Hoeilaart (20 woongelegenheden).
ILl.l. StAGenesius-Rode
Met de bouw van 13 appartementen langsheen de Nieuwstraat werd door Haviland op 3 juli
1995 het eerste Vlabinvest-project opgestart. Dit project zal volledig afgewerkt zijn in het eerste
semester van 1996.
IL1.2. Wezembeek-Oppem
Op 5 oktober 1995 werd door Haviland een dossier ingediend voor de bouw van 44
appartementen aan de Marcelisstraat.
De totale kostprijs wordt geraamd op 208.340.73 5 BEF. Aan Vlabinvest werd gevraagd om
voor 50% te participeren via een obligatielening.
De bouwvergunning wordt eerstdaags verwacht. De bouw wordt gepland in 3 fasen : 1996 1997 - 1998 (respectievelijk 17- 12- 15 huurappartementen).
IL1.3. Overijse
Haviland plant hier de bouw van 16 appartementen (i 2 fasen) en 20 eensgezinswoningen (in 2
fasen).
Momenteel is de architect bezig met de ontwerpplannen; de aanbesteding is voorzien in de eerste
helft van 1996.
De uitvoering is gepland voor 1996 - 1997.
IL 1.4. Hoeilaart
Voor de uitvoering van dit project wacht Haviland nog op
een voorstel van de gemeente
,
Hoeilaart.
In de Raad van Bestuur werd op verzoek van de gemeente reeds een principiële beslissing
genomen en werd een eerste raming en programma van realisatie voorgesteld. Het betreft de
bouw van 20 appartementen.
Het project is gepland voor uitvoering in 1997-1998.

Vlabinvest
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11.2.Andere voorstellen Haviland
II.2.1. Drogenbos “Kuikenpad 1”
Haviland plant hier 16 woningen. Momenteel is de architekt bezig met de ontwerpplannen; de
,
aanbesteding is voorzien in de eerste helf%van 1996.
De uitvoering is gepland voor 1996 - 1997.

Wabinvest
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Hl. Projecten sociale huisvestingsmaatschappijen
De VHM
voorleggen.

zal eind

november

1995 een aangepast

voorstel

samenwerkingsmodaliteiten

VHM zal eveneens een voorstel doen voor een driejarenprogramma m.b.t. projecten die op deze
wijze zullen worden uitgevoerd. Door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis werden
bij VE-IM concreet reeds 2 projecten voor uitvoering met Vlabinvest ingediend. Deze projecten
zijn gelocaliseerd in Tervuren.
In overleg met de VHM werd 100 miljoen voor 1996 in de Vlabinvest-begroting voorzien voor
projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Vlabinvest
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111.De begroting 1996
aarIn december 1995 zal een eerste schijf van de obligatielening van het project te St. GenesiusRode aan Haviland worden uitbetaald. Voor dit project werd aan Haviland een obligatielening
gegeven van 22,8 mio BEF.
De ontwerp-begroting

1996 is als volgt :

Ontvangsten
dat Saldo 1995
Dotatie aan Vlabinvest
art. 62.6

0 BEF
300 mio BEF

Uitgaven
295 mio BEF
Investeringen
100 mio BEF
- bouwprojecten via VHM
- bouwprojecten via Haviland
130 mio BEF
65 mio BEF
- pilootprojecten erfpacht
en grondverwerving
5 mio BEF
Werkingskosten
- dienstenovereenkomst GOM
- werking

4 mio BEF
1 mio BEF

300 mio BEF
300 mio BEF

Indien het vooropgestelde bedrag van 300 mio BEF niet zal blijken te volstaan om de
investeringsuitgaven in 1996 te dekken kan dit aangepast worden n.a.v. de begrotingscontrole
1996.

X

(Ref. Vlabplan/24.11.95)

Vlabinvest

[

vergoeding
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voor de ingebrachte grond;

- vergoeding voor de infrastructuur aangelegd met steun van artikel 80 van de huisvestingscode;
- de organisatie van de eventuele verkopen.

X

X

(Ref. VlabgomlRVMlAWl24.ll. 95)

[
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DOEL’

Het doel van artikel 80 van de Huisvestingscode is het stimuleren van de bouw van sociale
woningen, van sociale verkavelingen en van saneringsoperaties door het betoelagen van het
aanleggen van de wooninfrastructuur.

Het basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 7 maart 1990 houdende uitvoering
van artikel 80 van de huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van 3 1 mei 1990) gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 (Belgisch Staatsblad van 3 1 maart 1993).
De toepassingsmodaliteiten
worden geregeld bij Ministerieel Besluit van 5 september 1990 met
betrekking tot de toepassing van artikel 80 van de Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van
11 december 1990) en bij Omzendbrief van 5 september 1990 betreffende de toepassing van
artikel 80 van de Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van 11 december 1990).

MOGEIUICEXNIT~TIE~EMERS

:

..._

de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
of een door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappij
;
een gemeente of een vereniging van gemeenten;
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een vereniging ervan;
de CV“Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen”;
andere (eventueel private) initiatiefnemers door de Vlaamse regering daartoe aangeduid
overeenkomstig artikel 80, $4 van de Huisvestingscode
(in woonnoodgebieden
of mits
overeenkomst met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij).

Y
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:'S~$IDlEE~ARE VERIEUICHTINGEN

De minister van huisvesting kan, binnen de perken van de daartoe op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten, de kosten voor het uitvoeren van volgende
werken, onder de gestelde voorwaarden, ten laste leggen van het Vlaams Gewest:
1”

wanneer de woninggroep voorzien is binnen een bestaande woonkern:
l
de infrastructuurwerken;
l
het bouwrijp maken van percelen;
l
oprichten van gemeenschapsvoorzieningen,
in zoverre zij uitsluitend ten
goede komen aan de bewoners van de woninggroep;

2”

wanneer de woninggroep voorzien is buiten een bestaande woonkern:
l
de infrastructuurwerken.

Een bestaande woonkern is een gebied dat een woonbestemming heeft, hetzij krachtens een
gewestplan, met uitzondering van de woonuitbreidingsgebieden
en de reservegebieden voor
woonwijken, hetzij krachtens een goedgekeurd algemeen of bijzonder plan van aanleg, en waar
de woningen, die worden gebouwd, gesaneerd, verbeterd en/of aangepast, deel uitmaken van
de bestaande bebouwing of er nauw op aansluiten, overeenkomstig
door de minister van
huisvesting vastgestelde en inbreidingsgerichte normen. Deze normen bevatten, onder meer,
criteria als de ligging binnen de bestaande woonkern in buurten met aaneengesloten
bebouwing, de schaal van het project en de afstand ten opzichte van de aanwezige
voorzieningen in de kern.
De tenlasteneming
l
l
l

door het Vlaamse Gewest gebeurt slechts indien een initiatiefnemer:

volkswoningen of kleine landeigendommen bouwt;
een sociale verkaveling realiseert waarop particulieren met volkswoningen of kleine
gebouwen waarvoor de infrastructuur onbestaande of onvoldoende is, saneert,
verbetert of aanpast voor huisvestingsdoeleinden.

Een gedeelte van de woninggroep (max. 25 % van het totaal aantal woningen) kan ook
middelgrote woningen omvatten.
Voormelde besturen en instellingen kunnen gemachtigd worden om zelf de werken uit te
voeren.
De infrastructuurwerken
en de gemeenschapsvoorzieningen
worden, samen met de grond
waarop ze worden uitgevoerd, kosteloos aan de gemeente overgedragen en ingelijfd in het
openbaar domein. Deze voorwaarde van inlijving brengt met zich mee dat de gemeente van bij
het begin actief betrokken moet zijn bij het project. Zij is immers belast met de eigendom en
met de zorg voor de instandhouding van de uitgevoerde werken na de definitieve oplevering
ervan.

[

De tenlasteneming
l

l
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bedraagt:

100 % wanneer de werken gebeuren in een bestaande woonkern of wanneer
betrekking hebben op woningen die bestemd zijn om verhuurd te worden;
80 % in de andere gevallen.

PIR[OCEDIJRE

deze

._.

De initiatiefnemer die een beroep wenst te doen op de rechtstreekse tenlasteneming (subsidie)
door het Vlaamse Gewest op basis van artikel 80 van de Huisvestingscode,
dient daarvoor,
mits voorafgaandelijk akkoord van zijn voogdijoverheid, een aanvraagbundel in bij de afdeling
Woonbeleid. Terzelfdertijd bezorgt hij, ter kennisgeving, een tweede exemplaar van zijn
aanvraagdossier aan het gemeentebestuur.
De afdeling Woonbeleid vraagt binnen de 20 dagen na ontvangst advies aan het gemeentebestuur, onderzoekt
de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende inlichtingen aan de
initiatiefnemer en/of het gemeentebestuur.
Voor zover het gemeentebestuur een gunstig advies geeft, geeft de afdeling Woonbeleid de
toelating tot het samenroepen van een eerste plenaire vergadering. Op deze vergadering
wordt de aard van het project besproken en wordt de o~ortuniteit
in al zijn aspecten
onderzocht.
Op grond hiervan maakt de afdeling Woonbeleid een eindverslag.
wordt het project beschouwd als goedgekeurd en principieel vatbaar
het Vlaamse Gewest. De afdeling Woonbeleid zendt dit eindverslag
de minister bevoegd voor Huisvesting, binnen de zestig dagen na
vergadering.

Is dit advies gunstig, dan
voor tenlasteneming door
naar alle partijen en naar
de datum van de plenaire

Op de tweede plenaire vergadering worden de modaliteiten vastgelegd met betrekking tot de
inrichting van de wijk. Op grond van het proces-verbaal van de besprekingen dat wordt
opgemaakt
door de initiatiefnemer
en van de eventueel door de betrokken partijen
geformuleerde opmerkingen, maakt de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur een eindverslag
op waaruit het al dan niet unaniem advies van alle betrokken partijen moet blijken over de
voorgestelde wijze van realisatie.
Na de goedkeuring van de resultaten van de tweede plenaire vergadering en rekening houdend
met de resultaten ervan, dient de initiatiefnemer bij de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur
zijn definitieve aanvraag in tot realisatie van de infrastructuurwerken.
Vervolgens

stelt de opdrachtgever

een ontwerper aan en dient deze de subsidieaanvraag

in.

Zowel de belofte van toelage op het ontwerp, als de toekenning van de subsidie op het
gunningsdossier, is aan de goedkeuring van de minister van huisvesting onderworpen. De
machtiging tot het geven van het bevel tot aanvang der werken is gedelegeerd aan de afdeling
Gesubsidieerde Infrastructuur.

lO-A
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Artikel 94 van de Huisvestingscode

DOEL

Artikel 94 van de Huisvestingscode regelt een van de meest belangrijke doelstellingen in het
huisvestingsbeleid, met name de strijd tegen de verkrotting. Dit gebeurt enerzijds door het
subsidiëren van de aankoop en de sloop van ongezonde woningen en anderzijds door het
subsidiëren van de sanering van het eigen patrimonium.

Het basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 7 maart 1990 houdende uitvoering
van artikel 94 en 95 van de Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van 3 1 mei 1990) .
De toepassingsmodaliteiten
worden geregeld bij Ministerieel Besluit van 30 november 1990
met betrekking tot de toepassing van artikel 94 van de Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad
van 3 april 199 1) en bij Omzendbrief van 30 november 1990 betreffende de toepassing van
artikel 94 en 95 van de Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van 3 april 1991).

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
huisvestingsmaatschappijen,
de gemeenten en verenigingen ervan
de O.C.M.W.‘s en verenigingen ervan
het Vlaams Woningfonds

en de door haar erkende sociale

Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare
kredieten kan de Vlaamse minister van huisvesting, onder de gestelde voorwaarden, toelagen
verlenen aan de initiatiefnemers die, ten einde gezonde woonkernen te realiseren en rekening
houdend met de behoeften inzake sociale huisvesting, overgaan tot één of meerdere van de
volgende verrichtingen, hetzij afzonderlijk, hetzij in onderlinge samenwerking :

Wl
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de verwerving en gehele of gedeeltelijke sloping van één of meer ongezonde niet verbeterbare
gebouwen (krotten), gebouwen die ongezond zijn door omgeving (goede gebouwen die palen
aan krotten maar die men best ook sloopt om een nieuw woningbouwproject te realiseren) of in
strijd zijn met de rationele ruimtelijke ordening (goede gebouwen die samen met de krotten
afgebroken worden omdat ze bvb. voor de rooilijn staan). De waarde van het gebouw (niet van
de grond) en de sloopkosten (verminderd met de opbrengst van de sloop) worden 100 %
betoelaagd;
de sanering, de verbetering of aanpassing van het eigen patrimonium aan huurwoningen van
sociale huisvestingsmaatschappijen dat ongezond verbeterbaar of gezond maar functioneel
onaangepast is, voor zover de kostprijs van de uitgevoerde werken, per na de werken tot stand
gekomen woongelegenheid, ten minste 500.000 fi bedraagt, BTW inbegrepen.. De betoelaging
bedraagt eveneens 30 % van de verbouwingswerken en wordt verhoogd tot 100 % in de woonnoodgebieden. Indien de woningen bewoond zijn, moet de initiatiehemer zich ertoe verbinden
de bewoners te herhuisvesten.
Deze regeling trad in werking op 10 juni 1990. Voordien was een bijna gelijkaardige reglementering
van toepassing op de sloop en op het grondquotum (zie artikel 95 van de Huisvestingscode). De
sanering en verbouwing werden toegevoegd in de nieuwe regeling.

PROCEDURE

1. De voorafgaandelii ke ministeriële erkenning
Opdat een verrichting vatbaar zou zijn voor subsidie is een erkenning door de Vlaamse minister
van huisvesting vereist
voor te slopen gebouwen: voor de verwerving ervan (bepalend hiervoor is de datum van de
aankoopakte);
voor de sanering, verbetering of aanpassing van woningen: voor de datum van de vaste
belofte op het ontwerp;
voor de sanering, verbetering of aanpassing van niet-residentiële gebouwen, met het oog op
de omvorming ervan tot woongelegenheden:
voor de verwerving ervan (zie datum
aankoopakte).

Een gebouw kan door de minister erkend worden:
als ongezond niet-verbeterbaar wanneer het zware gebreken vertoont op het vlak van de
stabiliteit en/of bouwflsica, die een gevaar inhouden voor de openbare gezondheid of
veiligheid, of voor die van de gebruikers. De vastgestelde gebreken moeten van die aard zijn
dat de herstelling ervan technisch niet mogelijk is of slechts tegen een kostprijs die niet in
een redelijke verhouding staat tot de waarde van het gebouw;
als ongezond verbeterbaar wanneer het aangetast is door één of meer bouwtechnische of
bouwfysische gebreken, die nochtans niet onherstelbaar zijn en waarvan de kostprijs voor
herstelling binnen redelijke perken blijft in verhouding tot de waarde van het gebouw;
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als ongezond door omgeving wanneer het intrinsiek niet kan aanzien worden als ongezond
niet-verbeterbaar maar ingevolge zijn ligging de verwezenlijking van een gezonde woonkern
in de weg staat;
als functioneel onaangepast wanneer het intrinsiek gezond is maar ingevolge zijn concept
niet meer op een efficiënte manier kan dienstig zijn voor de functie waartoe het is bestemd.

De aanvragen tot erkenning zijn door de initiatiefnemer in te dienen bij de afdeling Woonbeleid. De erkenning geschiedt bij ministerieel besluit. De afdeling Woonbeleid zal de minister
van huisvesting hierin adviseren aan de hand van een verslag van een technisch onderzoek ter
plaatse.
Wanneer de minister van huisvesting instemt met de gevraagde erkenning zal deze door de
afdeling Woonbeleid betekend worden aan de initiatiefnemer en (indien van toepassing) aan
zijn voogdijoverheid.
In geval van erkenning met het oog op verwerving en sloping zal de betekening van het
erkenningsbesluit voorafgegaan worden door een budgettaire vastlegging van het geraamde
krediet.
De betekening van het erkenningsbesluit met het oog op sloping, of (voor een niet-residentieel
gebouw) met het oog op sanering, verbetering of aanpassing, laat de initiatiefnemer toe tot
verwerving over te gaan.
In geval van erkenning met het oog op sanering, verbetering of aanpassing (zowel van
woningen als van niet-residentiële gebouwen) laat het erkenningsbesluit tevens toe de subsidieaanvraag voor de werken in te dienen.

2. Subsidie-aanvraag

voor de werken met het oog op sanering, verbetering of aanpassing

Pas nadat de woningen en/of niet-residentiële
gebouwen,
die het voorwerp van de
verbeterings- of aanpassingswerken zullen uitmaken, de vereiste ministeriële erkenning hebben
gekregen, kan de subsidie-aanvraag
worden ingediend bij de afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur. De belofte van toelage op het ontwerp kan bovendien maar worden verleend
indien de desbetreffende gebouwen eigendom zijn van de initiatiefnemer.
Een vaste belofte van toelage wordt verleend op het ontwerp van de werken (op basis van een
gedetailleerde raming). Deze belofte van toelage gaat onmiddellijk gepaard met een budgettaire
vastlegging.
De betekening van de vaste belofte van toelage geeft de initiatiefnemer het recht de
gunningsprocedure in te zetten. Op zicht van het gunningsdossier, en mits dit regelmatig wordt
bevonden, wordt de eerder verleende belofte van toelage aangepast, waarna de werken kunnen
toegewezen worden.

[
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3. Betaling

Bij sloping is de betalingsaanvraag ontvankelijk (per gebouw) zodra de sloping ervan is
beëindigd. De uitbetaling van de toelage gebeurt op basis van een ministerieel besluit, na
voorlegging van de facturen en de akte van aankoop.
De betalingsaanvragen van de subsidie voor de werken tot sanering, verbetering of aanpassing
worden ingediend bij de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur , onder de vorm van periodieke
vorderingsstaten en vergezeld van de nodige stavingsstukken.
Na het uitvoeren van de werken wordt er een eindafrekening
uitbetaling van de toelage.

gemaakt en beslist de minister tot

~@DALETEITEN

Bij sloping zijn er enkele strikte voorwaarden
inzake
herhuisvesting. Volgende punten zijn het meest essentieel:

termijnen,

vervangingsbouw

1. de klemtoon ligt op de verwerving en sloping van ongezond onverbeterbare

en

woningen;

2. op de vrijgekomen terreinen dienen binnen bepaalde termijnen vervangingsprojecten
te
worden gerealiseerd. De programmatie en de financiering hiervan maken een essentieel deel
uit van de aanvraag tot slopingstoelage;
3. wederhuisvesting van de bewoners die de te slopen woningen moeten ontruimen
voor zover zij voldoen aan de voorwaarden gesteld inzake sociale huisvesting).

(althans
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Artikel ,955van de Huisvestingscode

Gesubsidieerd wordt de verwerving, met het oog op de bouw van woongelegenheden
of de
realisatie van een sociale verkaveling, van een in een bestaande woonkern gelegen terrein
waarvan de waarde het normale aan de grond verbonden quotum overtreft.
Volgens dit artikel kan het deel hoger dan de normale aankoopprijs
worden.

van de grond betoelaagd

Die normale aankoopprijs moet bepaald worden via het zogenaamde “normale aan de grond
gebonden quotum”, dat op advies van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
door de minister
van Financiën en Begroting en de minister van Huisvesting moet vastgesteld worden per
gemeente (of groep van gemeenten).
In de mate dat de aankoopprijs van een grond dit quotum met meer dan 20 % overschrijdt (per
nieuw te bouwen woongelegenheid),
is de subsidie gelijk aan het verschil tussen de reële
aankoopprijs en het quotum, met een maximum van 300.000 fr.
Het doel is uiteindelijk een meer inbreidingsgericht beleid te voeren door het verschil te
compenseren
tussen de in het centrum van gemeenten
of steden gelegen duurdere
bouwterreinen en de meestal in woonuitbreidingsgebieden
gelegen terreinen waarop vooral
vroeger vaak sociale woningen werden gebouwd.

Het basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 7 maart 1990 houdende uitvoering
van artikel 94 en 95 van de Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van 3 1 mei 1990) .
De toepassingsmodaliteiten
worden geregeld bij Omzendbrief van
betreffende de toepassing van artikel 94 en 95 van de Huisvestingscode
van 3 april 1991).

30 november 1990
(Belgisch Staatsblad

L1171

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
de gemeenten en verenigingen ervan
de OCMW’s en verenigingen ervan
het Vlaams Woningfonds.

15 (BZ 1995) -Nr.

en de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen,

Jaarlijks moet het grondquotum per gemeente worden vastgesteld bij ministerieel besluit en dit
op advies van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
en na akkoord van de Vlaamse minister
van Financiën en Begroting.
Een aanvraag met het oog op deze bijzondere tegemoetkoming in de waarde van de grond, is
slechts ontvankelijk wanneer de geraamde prijs voor de verwerving van het terrein hoger ligt
dan het voorziene quotum vermenigvuldigd
met het aantal op de grond te bouwen
woongelegenheden,
vermeerderd met 20 %. In bevestigend geval wordt het volledige verschil
gesubsidieerd.
Voor de bepaling van het quotum is het jaar waarin het schattingsverslag
toepassing.

is opgemaakt

van

De aanvragen zijn door de initiatiefnemer in te dienen bij de afdeling Woonbeleid. De
verbintenis tot betoelaging wordt verleend bij ministerieel besluit, dat gepaard gaat met een
budgettaire vastlegging. De verwerving mag, op straffe van ambtshalve verzaking aan de
subsidie, slechts geschieden na de datum van betekening van het ministerieel besluit.
De uitbetaling van de toelage gebeurt op basis van een ministerieel besluit, na voorlegging
een copie van de aankoopakte of het vonnis van onteigening en van het aanvangsbevel
werken.

van
der
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;.... ‘_/ Inbreidingsgerichte
. .

projecten.in Kansarme Buyrten

_:

De bedoeling van het besluit
voorwaarden voor subsidiëring
buurten is drieledig:

van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de
van inbreidingsgerichte
huisvestingsprojecten
in kansarme

1. kleinschalige projecten realiseren binnen een stedelijk weefsel of een dorpspatroon;
2. nieuwe goed uitgeruste sociale huurwoningen oprichten of woningen en niet-residentiële
gebouwen tot sociale huurwoningen verbouwen op die plaatsen waar ernstige verkrotting,
leegstand of geconcentreerde kansarmoede voorkomt;
3. erop toezien dat de oorspronkelijke bewoners van de buurt voorrang krijgen om een
dergelijke woning in huur te nemen.
Elementair is het inbreidingsgerichte karakter van een project. Immers, de laatste decennia is
vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en vanuit socio-economisch perspectief het besef
gegroeid dat het verder aantasten van de nog overblijvende schaarse open ruimte onduldbaar is
en dat huisvestingsprojecten
die buiten de stads- of dorpskernen liggen bovendien belangrijke
nadelen met zich meebrengen op infrastructureel (nabijheid van vervoer en voorzieningen) en
sociaal vlak (nabijheid van scholen en ontspanningsmogelijkheden,
winkels).
In de plaats van grote sociale woonwijken die geen enkele verwevenheid hebben met de
bestaande bewoonde omgeving, gaat thans de voorkeur naar kleinschalige inbreidingsprojecten
die kunnen ingepast worden in het bestaande stads- of dorpspatroon.

WETGEVING

Het basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 2 augustus 199 1 houdende
sub sidiëring
inbreidingsgerichte
van
vaststelling
van
de
voorwaarden
voor
huisvestingsprojecten
in kansarme buurten (Belgisch Staatsblad van 19 september 1991) .
De toepassingsmodaliteiten
worden geregeld bij Omzendbrief HV 92/1 van 6 ianuari 1992
betreffende de subsidiëring van inbreidingsgerichte huisvestingsprojecten
in kansarme buurten
(Belgisch Staatsblad van 4 februari 1992) en aanvullende omzendbrief HV 92/2 van 10
augustus 1992 betreffende de subsidiëring van inbreidingsgerichte
huisvestingsprojecten
in
kansarme buurten (Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1992).
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de Gemeenten
de Openbare Centra voor Maatschappelijk
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de oprichting van nieuwe huurwoningen;
de verbouwing van huurwoningen van bestaande woningen van minstens 20 jaar oud of van
niet-residentiële gebouwen, voor zover de gemiddelde kostprijs van de verbouwingswerken
minimum 1.250.000 fr (exclusief BTW) per tot stand gekomen woning bedraagt.

Het project moet gesitueerd zijn in een kansarme buurt.
Een kansarme buurt is elke buurt die:
l
l

ofwel gelegen is binnen een woonnoodgebied;
ofwel deel uitmaakt van een bestaande woonkern én gekenmerkt wordt door een grote
leegstand, een ernstige verkrotting of een belangrijke aanwezigheid van kansarme bewoners.

Subsidieerbare werken zijn alle noodzakelijke werken binnen het geplande bouwvolume
toelaten een behang-klare woning aan de huurder af te leveren.

die

De huurwoningen moeten voldoen aan de normen voor volkswoningen, gehanteerd door de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij,
ook wanneer de woningen worden opgericht door een
gemeente of een OCMW.

De woningen die specifiek zullen gebouwd worden voor bejaarden of gehandicapten, worden
slechts gesubsidieerd in zoverre zij maximaal één vierde uitmaken van he september t totaal
aantal woningen per subsidie-aanvraag.

Het subsidiepercentage bedraagt 60 % van de kostprijs der werken, BTW inbegrepen. Deze
som wordt verhoogd met 7 %, als vergoeding voor algemene onkosten.
Geen cumulatie mogelijk met andere subsidies voor eenzelfde verrichting, wel met artikel 94
van de Huisvestingscode
doch enkel voor aankoop en sloping.

lO-A
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projecten in kansarme buurten”
Jaarlijks wordt een programma van “inbreidingsgerichte
opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokken administraties, nl. de afdeling Woonbeleid,
de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur
en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
De
beslissing over dit programma berust bij de minister bevoegd voor Huisvesting, op basis van de
ingediende aanvragen voor betoelaging als inbreidingsgericht project in een kansarme buurt.
In grote lijnen verloopt de procedure in drie grote stappen:
1. de erkenning van het project als inbreidingsproject gelegen in een kansarme buurt;
2. de ondertekening van het ministerieel besluit tot goedkeuring van de subsidie op basis van
het ontwerp;
3. de ondertekening van het ministerieel besluit tot goedkeuring van de subsidie op basis van
de aanbesteding.
Dan kunnen de werken van start gaan.
1.

De erkenninp van het proiect als inbreidingsproiect

in een kansarme buurt

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet een project eerst een
erkenning krijgen als inbreidinsgproject gelegen in een kansarme buurt. Hiertoe dient de
initiatiefnemer zijn aanvraag in bij de afdeling Woonbeleid.
Als het project gelegen is in een woonnoodgebied, dan bezorgt de afdeling Woonbeleid
aan de afdeling Gesubsidieerde Inf?astructuur hiervan een attest; als het project niet in
een woonnoodgebied gelegen, is, dan onderzoekt de afdeling Woonbeleid of het project
gelegen is in een kansarme buurt én of het project voldoet aan de inbreidinskriteria
zoals gesteld in artikel 80 van de Huisvestingscode.
Hierover maakt de afdeling
Woonbeleid een verslag over aan de minister van huisvesting, die dan beslist over de
erkenning als inbreidingsproject in een kansarme buurt.
De afdeling Woonbeleid deelt de beslissing van de minister mee aan de afdeling
Gesubsidieerde Infrastructuur, de initiatiefnemer en de voogdij-overheid.
2.

Subsidie op basis van het ontwerp (ministerieel besluit1
Vervolgens bezorgt de voogdij-overheid haar advies over het door de initiatiefnemer
aan de afdeling Gesubsidieerde
ingediende
ontwerpdossier
van het project
Infrastructuur. Deze maakt een ontwerpbesluit voor subsidie op ontwerp en legt dit
samen met het advies van de voogdij-overheid voor advies voor aan de Inspectie van
Financiën. Deze stuurt het dossier, samen met haar advies, naar de afdeling
Gesubsidieerde Infrastructuur terug.
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De afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur legt dan het ontwerp-besluit na gunstig
advies van de Inspectie van Financiën voor aan de minister. De minister beslist over de
subsidie op basis van ontwerp.
Nadat het ministerieel besluit voor subsidie op basis van het ontwerp getekend is, geeft
de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur opdracht tot de vastlegging van de betoelaging en betekent het ministerieel besluit desgevallend via de voogdijoverheid aan de
initiatiefnemer .
3.

Subsidie ODbasis van de aanbesteding

(ministerieel besluit)

De initiatiefnemer start de gunningsprocedure,
meestal onder de vorm van een
openbare aanbesteding. Daarna dient de initiatiefnemer het gunningsdossier in bij de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
en de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur. Dit
moet binnen een termijn van 365 dagen na de betekening van het ministerieel besluit
gebeuren. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
geeft hierover haar advies en stuurt
dit naar de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur.
Indien vereist, vraagt de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur advies aan de Inspectie
van Financiën. Dit advies is niet vereist indien het gunnningsbedrag niet hoger is dan
110 % of niet lager is dan 85 % van de goedgekeurde raming. Is dat wel het geval, dan
moet de Inspectie van Financiën haar advies geven. Vervolgens, na desgevallend het
hunstig advies van de Inspectie van Financiën, legt de afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur het dossier voor aan de minister, samen met een ontwerp-besluit voor
subsidie op basis van de aanbesteding. De minister beslist over de subsidie op basis van
de aanbesteding.
Na ondertekening
van het ministerieel besluit geeft de afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur, indien nodig, opdracht tot een bijkomende vastlegging en betekent via
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
het besluit aan de initiatiefnemer.
De
initiatiefnemer wijst de werken toe en geeft het aanvangsbevel voor de werken.

IKB-project in een berwaarderingsgebied

Wanneer een initiatiefnemer een IKELproject wenst te realiseren in een herwaarderingsgebied,
dan dient de inspraakprocedure van de stads- en dorpsherwaarderingsprocedure
toegepast te
worden, weliswaar met verkorte termijnen. Dit houdt o.m. in een advies van een gedelegeerd
ambtenaar van ruimtelijke ordening, goedkeuring door een stuurgroep, goedkeuring door de
gemeenteraad.
Immers, alle projecten die uitgevoerd worden in een herwaarderingsgebied,
moeten, ongeacht
hun subsidiëring, onderhevig zijn aan dezelfde inspraakprocedure en moeten dezelfde garanties
kunnen bieden inzake stedebouwkundige kwaliteiten.

10-A
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De woningen worden minstens gedurende 30 jaar als hoofdverblijfplaats verhuurd.
De kandidaat-huurder
moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden
zoals gesteld in de
reglementering van het sociale huurstelsel (besluit van de Vlaamse regering van 29 september
1994).
Bij toewijzing dient voorrang verleend te worden aan kandidaat-huurders
met een inkomen
lager dan 450.000 fr voor één derde van de woningen van het project en aan de bewoners van
de betrokken kansarme buurt.
Is de initiatiefnemer de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
of een door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappij,
dan zijn de bepalingen van het sociale huurstelsel van toepassing.
Is de initiatiefnemer
huurovereenkomsten

een gemeente of een O.C.M.W., dan worden de woningen verhuurd met
voor een duur van minimum 9 jaar.
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Het doel van dit subsidiemechanisme is het behoud, de bevordering en/of het herstel van de
woon- en leefmimte in onze stads- en dorps-centra en dit binnen de door de Vlaamse regring
erkende herwaarderingsgebieden.
Een herwaarderin~s~ebieclis een gebied dat prioritair in aanmerking komt voor een beoogde
operatie en dat afgebakend wordt op basis van ruimtelijke en maatschappelijke kenmerken,
uitgedrukt in een rapport dat een beleidsvisie voor het teherwaarderen gebied formuleert.
Hiermee wordt bedoeld dat het om een geografisch afgebakend gebied gaat dat ten opzichte
van de gemeente in haar geheel een achterstand heeft en daarom bij voorrang moet aangepakt
worden.
Bij de afbakening van een herwaarderingsgebied
zal men onder meer rekening houden met
volgende problematische criteria:
l
l
l
l
l
l
l

een duidelijk achtergebleven sociaal-economisch
een bouwflsisch verval en acute leegstand;
een verouderd gebouwenbestand;
een toenemende ontvolking en vergrijzing;
de verkeers- en parkeerdruk;
een slechte toestand van het openbaar domein;
een ontoereikende verzorgingsmnctie.

ontwikkelingspeil;

Een beuode operatie is het geheel van verwervingen en werken met het oog op de
verwezenlijking van stads- en dorpsherwaarderingsprojecten,
met het doel de woon- en
leeffunctie te behouden, te bevorderen of te herstellen binnen een herwaarderingsgebied,
rekening houdend met de eigen ruimtelijke, maatschappelijke,
esthetische
en socioeconomische kenmerken.
Deze bepaling houdt in dat de op grond van dit besluit te subsidiëren beoogde operatie is
gericht op :
de kleinschaligheid;
het behoud, de bevordering of het herstel van de woonfunctie, waarbij prioriteit
wordt verleend aan de huidige bewoners en aan integratie van nieuwe bewoners;
de verwezenlijking
en/of verbetering van de gemeenschapsvoorzieningen
op
buurtniveau;
de kleinschalige infrastructuur.

lO-A
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Met “‘kleinschalinheid’ wordt bedoeld dat het project moet gezien worden op schaal van de
onmiddellijke omgeving, maar tevens moet passen binnen de globale stedebouwkundige
structuur. In de praktijk betekent dit dat maximaal 20 nieuwe woongelegenheden
per
herwaarderingsproject
aanvaard worden. Deze maximum-norm
geldt evenwel niet voor
renovatie-projecten.
Het “behoud, de bevorderinr of het herstel van de woonfimctie” impliceren zowel nieuwbouw
als renovatie of herinrichting van bestaande panden. Het ligt voor de hand dat het herstel of de
bevordering en het behoud van de woonfùnctie in relatie moet worden gezien met de
woonomgeving, die tevens aantrekkelijker moet gemaakt worden.
De herhuisvesting van de huidige bewoners verdient daarbij een voorkeursbehandeling.
De
initiatiefnemers
kunnen
binnen
het
raam
van
de
verbetering
van
de
gemeenschapsvoorzieningen
op buurtniveau winkels oprichten. Er kan dus worden gestreefd
naar een woonwinkelproject wanneer dit noodzakelijk is.
Het verdient aanbeveling dat de initiatiefnemers tevens instaan voor de daarbijhorende
kleinschalige infrastructuurwerken,
om deze daarna over te dragen aan het gemeentebestuur.

Het basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 1 april 1993 tot regeling van de
tegemoetkoming
van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsherwaarderingsprojecten (Belgisch staatsblad van 21 september 1993) gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering van 22 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 25 maart 1994) en besluit
van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 houdende evaluatie en actualisatie van de bestaande
stads- en dorpsherwaarderingsgebieden
(Belgisch Staatsblad 23 augustus 1995).
De toepassingsmodaliteiten
zijn geregeld bij Omzendbrief van 1 april 1993 betreffende het
besluit van de Vlaamse regering van 1 april 1993 tot regeling van de tegemoetkoming van het
Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsherwaarderingsprojecten
(Belgisch
Staatsblad van 21 september 1993) en bij Omzendbrief van 16 juni 1995 betreffende de
toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 april 1993 tot regeling van de
tegemoetkoming
van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsherwaarderingsprojecten (Belgisch Staatsblad van 7 juli 1995).

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
en de door haar erkende
maatschappijen;
Een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn;
Het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen.

sociale huisvestings-

[ 125 i

15 (BZ 1995) - Nr. 10-A

Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare
kredieten kan de Vlaamse Minister bevoegd voor stadsvernieuwing, onder de bij het besluit
van de Vlaamse regering gestelde voorwaarden aan de initiatiefnemer, in het raam van de
beoogde operatie, een subsidie verlenen van 60 % voor de verwerving van onroerende
goederen en de uitvoering van werken.
Onder werken wordt verstaan:
1. “de renovatie van gebouwen, met uitzondering van de gebouwen bestemd voor
openbare diensten of diensten van openbaar nut”: dit omvat de verbetering of
vernieuwing van huizen, bedrijfsgebouwen, fabrieken en andere gebouwen met het
oog op wonen en kleinschalige vestigingen van handel, diensten, ambachten en
neringen, die verenigbaar zijn met de woonfunctie;
2. sloping noodzakelijk voor de herinrichting van het gebied;
3. “de oprichting van aangepaste invulbouw of vervangingsbouw”, d.w.z. nieuwbouw
op een of meerdere geschikte onbebouwde percelen binnen een reeds bebouwde
omgeving of nieuwbouw na sloping. Tot vervangingsbouw
kan slechts worden
overgegaan wanneer renovatie niet meer verantwoord is;
4. “de voorzieningen met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de
woonomgeving”
: impliceren kleinschalige
infrastructuurwerken
in functie van
wonen of kleinschalige vestigingen van handel, diensten, ambachten en neringen, die
verenigbaar zijn met de woonfùnctie, bijv. een zit- of speelhoek, een groene ruimte
of een parking, echter wel telkens in functie van een woningbouwproject.
De
woonomgeving
kan ook aantrekkelijker en aangenamer worden gemaakt door
bijvoorbeeld binnengebieden te ontsluiten en van groen te voorzien.
De subsidie wordt opgetrokken tot 70 % indien de beoogde operatie zich situeert binnen de
grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en hiermee in overeenstemming is.
Deze subsidie wordt verhoogd met 7 % als vergoeding voor algemene kosten. Algemene
kosten zijn o.a. notariële kosten, opmetingskosten,
ereloon van de ontwerper voor studie,
leiding en toezicht, kosten voor grondmechanisch onderzoek en keurings- en proefkosten.

15 (BZ 1995) - Nr. IO-A

1.

[

1261

Erkenning van de afbakening van het herwaarderingsgebied
de beoogde operatie

en goedkeuring van

Wanneer de gemeente overweegt een herwaarderingsgebied af te bakenen met het oog
op de realisatie van herwaarderingsprojecten,
neemt de gemeenteraad de beslissing om
een stuurgroep op te richten. De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de
stuurgroep.
Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de samenstelling van het
beleidsrapport, dat een visie voor het te herwaarderen gebied formuleert en organiseert
in overleg met de stuurgroep een inspraakvergadering met de betrokken bewoners van
het afgebakende herwaarderingsgebied.
Op basis van het beleidsrapport en het verslag van de stuurgroep beslist de gemeenteraad tot verzoek om erkenning van de afbakening van het herwaarderingsgebied
en de
goedkeuring van de beoogde operatie.
Dit verzoek moet aan de volgende voorwaarden
l

l
l

voldoen:

De gemeenteraad bakent het herwaarderingsgebied
af, stelt een stuurgroep
aan en omschrijft de beoogde operatie;
Het verzoek moet vergezeld zijn van de nodige documenten;
De gemeente maakt haar verzoek over aan de Vlaamse minister bevoegd
voor Stadsvernieuwing.

Op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Stadsvernieuwing
beslist de
Vlaamse regering over de erkenning van de afbakening van het herwaarderingsgebied,
alsmede over de goedkeuring van de beoogde operatie.
De Vlaamse regering kan eveneens op voorstel van de Vlaamse minister de erkenning
van het herwaarderingsgebied opheffen.
Thans is het vooreerst de bedoeling om na te gaan in welke mate de uitvoering van de
projecten in de reeds erkende herwaarderingsgebieden
is gevorderd vooraleer de
Vlaamse regering een beslissing te laten nemen over de eventuele uitbreiding van een
bestaand herwaarderingsgebied of de erkenning van een nieuw herwaarderingsgebied.
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2.

Procedure voor het bekomen van een subsidie inzake de verwerving van
onroerende goederen en de uitvoering: van werken

2.1.

Verplichte adviezen en overleg
Op vraag van de initiatiefnemer brengt de Gedelegeerde ambtenaar binnen de dertig
dagen een gemotiveerd advies uit aan de initiatiefnemer betreffende de overeenstemming van de verwerving en de werken met de beoogde operatie.
Indien de beoogde verwervingen en werken zich situeren binnen de grenzen van een
goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, brengt de gedelegeerde ambtenaar tevens
advies uit over de overeenstemming ervan met de voorschriften van het goedgekeurd
bijzonder plan van aanleg.
Een door de gedelegeerde ambtenaar gunstig uitgebracht advies heeft tot gevolg dat de
initiatiefnemer tot de verwerving kan overgaan.
Binnen de zestig dagen brengt de stuurgroep verslag uit. Deze stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de bewoners van het herwaarderingsgebied,
deskundigen, beleidsverantwoordelij ken, initiatiefnemers en ontwerpers. De inspraak van
deze stuurgroep moet gezien worden als een middel om een beter inzicht te verwerven
in het behoeftenpatroon van de bewoners zelf van het herwaarderingsgebied.
Op verzoek van de initiatiefnemer wordt binnen de dertig dagen na ontvangst van het
verslag van de stuurgroep een coördinatievergadering
georganiseerd
met alle
instanties, die betrokken zijn bij de werken, alsmede de voorzitter van de stuurgroep.
De gemeenteraad moet uiterlijk binnen de zestig dagen na ontvangst van het
eindverslag van de coördinatievergadering,
een beslissing nemen om de initiatiefnemer
te verzoeken de werken te laten uitvoeren.

2.2.

Aanvraag om subsidie
De belofte van subsidie wordt door de Vlaamse minister van Huisvesting verleend op
basis van het aankoop- en ontwerpdossier. Vervolgens wordt het subsidiebedrag voor
de verwerving van de onroerende goederen uitbetaald op eenvoudige aanvraag.
Voor de berekening van de totale kostprijs komt in aanmerking de kostprijs zoals die
blijkt uit de akte van aankoop, de verkoopsovereenkomst
of het vonnis van de
rechtbank houdende gerechtelijke onteigening.
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De aanvraag voor het definitief voorstel omtrent het subsidiebedrag voor de werken
moet het gunningsdossier
bevatten. De subsidie wordt aangevraagd
door de
initiatiefnemer. Deze aanvraag omvat de totale kostprijs van elke verrichting met
bijvoeging van de stavingsstukken.
Voor de uitbetaling van de subsidie aan de initiatiefnemer worden voorschotten
verleend voor de werken, met inbegrip van de algemene kosten, wanneer het definitief
voorstel omtrent het subsidiebedrag werd goedgekeurd.
De voorschotten
l

l

l

kunnen aan de initiatiefnemer betaalbaar gesteld worden :

tot 30 % van het toegekende
subsidiebedrag bij ontvangst van
eensluidend verklaard afschrift van het bevel tot aanvang van de werken;

een

tot 60 % van het toegekende
subsidiebedrag
aangepaste bedrag van de uitgevoerde werken
bedoelde voorschot overschrijdt;

wanneer het eventueel
75 % van het hiervoor

tot 90 % van het toegekende
subsidiebedrag
aangepaste bedrag van de uitgevoerde werken
bedoelde gecumuleerde voorschot overschrijdt.

wanneer het eventueel
75 % van het hiervoor

De definitieve subsidie wordt bepaald op grond van het eindafi-ekeningsdossier.

Voor verwervingen en werken die de initiatiefnemers binnen een herwaarderingsgebied
uitvoeren, in overeenstemming
met de beoogde operatie, kunnen alleen op grond van dit
besluit subsidies worden verleend.
De als monument beschermde gebouwen of als monument
zijn uitgesloten voor subsidiëring van dit besluit.

beschermde

delen van gebouwen

Dit is niet van toepassing op artikel 80 van de Huisvestingscode. Indien de initiatiefnemer voor
de verwervingen en de uitvoering der werken beroep doet op de rentetoelage voorzien in het
besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet
van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 (het
urgentieprogramma
voor de sociale huisvesting of Domus Flandria), wordt de subsidie enkel
verleend op het saldo van de kosten boven het basisbedrag verleend in toepassing van
voormeld besluit per woongelegenheid.
De initiatiefnemers dienen er rekening mee te houden dat, met het oog op een billijke verdeling
van de beschikbare kredieten op jaarbasis, niet meer dan 10 % van het budget zal besteed
worden aan projecten binnen hetzelfde herwaarderingsgebied
en maximaaal 30 % van het
jaarbudget per gemeente.
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Het doel is bestrijding van de leegstand door inhuring van (beperkt) te saneren gebouwen
verhuring aan sociaal gerechtigden.

en

Basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1987 tot instelling avn een
huurcompensatie (Belgisch staatsblad van 26 juni 1987) gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 14 september 1988 (Belgisch staatsblad van 10 november 1988), bij besluit van de
Vlaamse regering van 14 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 21 februari 1988) en bij
besluit van de Vlaamse regering van 14 november 1990 (Belgisch Staatsblad van 30 maart
1991).
De toepassingsmodaliteiten

l

l

worden geregeld bij omzendbrief van 16 januari 199 1.

de
Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij
en
huisvestingsmaatschappijen
het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen

de

door

haar

erkende

sociale

Binnen de perken van het daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap uitgetrokken
krediet kan de minister van huisvesting, onder de gestelde voorwaarden, een huurcompensatie
verlenen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen,
die gebouwen of gedeelten ervan voor
meer dan 9 jaar in huur nemen, met het doel deze na sanerings-, verbeteringsof
aanpassingswerken door te verhuren als woningen.

l&A
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Het gebouw moet op de datum van de bedoelde inhuurneming
voorwaarden:
l

l

l

beantwoorden

aan volgende

indien het een woning betreft, ofwel door de minister als ongezond verbeterbaar
erkend zijn, ofivel gedurende tenminste twaalf maanden ononderbroken onbewoond
zijn blijkens een door het gemeentebestuur afgeleverd attest;
indien het een ander gebouw betreft, noch voor commerciële of industriële
activiteiten, noch voor de levering van diensten, noch voor bewoning gebruikt zijn
gedurende tenminste twaalf maanden ononderbroken onbewoond zijn blijkens een
door het gemeentebestuur afgeleverd attest;
geen onherstelbare gebreken vertonen met betrekking tot stabiliteit en bouwfysica.

De bedoelde inhuurneming door de sociale huisvestingsmaatschappijen
een door de minister vastgestelde typeovereenkomst.

gebeurt op grond van

Het bedrag van de huurcompensatie is gelijk aan het verschil tussen de jaarlijkse huurkosten ten
laste van de huisvestingsmaatschappij en het door de onderhuur werkelijk te betalen bedrag met een
maximum van 5.000 fr-per maand, geindexeerd.

Om aanspraak te kunnen maken op de huurcompensatie, dienen de aard der werken, de raming
van de kosten en de huurovereenkomst vooraf door de minister van huisvesting goedgekeurd
te worden.
De huurcompensatie is verschuldigd per verstreken maand van onderverhuring. Ze wordt betaalbaar
gesteld bij ministerieel besluit per verstreken drie maanden, op voorlegging, door de
huisvestingsmaatschappij, van de gegevens ter berekening ervan (mag geglobaliseerd worden).
De huurcompensatie kan slechts gedurende ten hoogste 27 jaar worden uitbetaald.

Het bedrag van 5.000 fr wordt om de drie jaar aangepast aan het indexcijfer van de maand
december, voorafgaand aan de aanpassing.
Er zijn strikte voorwaarden i.v.m. de toewijzing van de woningen aan kandidaat-huurders met
voorrang voor kandidaat-huurders
met een zeer laag inkomen en huurders die een
onaangepaste of ongezonde woning huren en deze moeten verlaten. Bij de toewijzing zal ook
rekening gehouden worden met de aangepastheid van de woning aan de samenstelling van het
gezin van de onderhuurder.
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ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven

Het is de bedoeling om projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een handicap
in sociale woonwijken aan te moedigen.

Het basisbesluit is het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1993 tot aanmoediging van
projecten inzake het zelfstandig wonen van gehandicapte personen in sociale woonwijken
(Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1993), gewijzigd door het besluit van de Vlaamse
regering van 29 september 1994 (Belgisch Staatsblad van 3 december 1994).

De
Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij
huisvestingsmaatschappijen.

en

de

door

haar

erkende

sociale

Binnen de perken van het Fonds voor de Huisvesting kan de minister van huisvesting, onder
bepaalde voorwaarden, subsidies verlenen aan sociale huisvestingsmaatschappijen
die overgaan
tot de realisatie van een ADL-cluster, of de aanpassing van een bestaande ADL-cluster.
Een AI&cluster
is een geheel van ten minste 12 en ten hoogste 15 ADL-woningen,
geïntegreerd
in een sociale woonwijk en verbonden met een ADL-centrum
via een
oproepsysteem.
Een ADL-woning is een woongelegenheid; die verhuurd wordt overeenkomstig het besluit van
de Vlaamse regering tot reglementering van het sociale huurstelsel en die aangepast en uitgerust is met het oog op het ondersteunen van de activiteiten van het dagelijks leven en het
zelfstandig wonen van gehandicapte personen.
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Een ADL-centrum is het centraal dienstlokaal

waar de hulpaanvraag toekomt en van waaruit
de assistentie bij de activiteiten van het dagelijks leven vertrekt en gecoördineerd wordt.

De aanvraag tot het verkrijgen van de bedoelde subsidie voor een ADL-cluster moet door de
betrokken sociale huisvestingsmaatschappij
via de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
worden
ingediend bij de afdeling Woonbeleid.
De minister van huisvesting keurt het project ter realisatie van een ADL-cluster principieel
goed voor de aanbestedingsprocedure,
op advies van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
en
met overlegging van het principieel of definitief akkoord met de betrokken dienst voor
zelfstandig wonen voor personen met een fysieke handicap die minstens over een voorafgaande
vergunning beschikt.
De subsidie bestaat uit drie elementen en bedraagt maximaal 15 miljoen frank per ADL-cluster.
De subsidie is de som van :
1. de extra kosten voortvloeiend uit de extra oppervlakte, zijnde het verschil tussen de
werkelijke woningoppervlakte en de referentie-woningoppervlakte;
2. de kosten voortvloeiend uit de bijkomende eisen die aan de woningen gesteld
worden;
3. de kosten voor de bouw van het ADL-centrum.
Een voorschot op de subsidie wordt uitbetaald door de minister of de daartoe door hem
gemachtigd ambtenaar, ten belope van 60 % van de geraamde kostprijs, doch met een
maximum van 8 miljoen frank, na overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van het
bevel tot aanvang van de werken.
Het saldo van de subsidie wordt per cluster uitbetaald bij de inhuurneming van de ADLwoningen onder voorlegging door de sociale huisvestingsmaatschappijen
van de samenwerkingsovereenkomst,
het akkoord van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
met betrekking tot
de samenwerkingsovereenkomst
en de bewijsstukken van de kosten.

Er zijn strikte normen inzake inplanting van de ADL-woningen in de sociale woonwijk, inzake
de minimaal bewoonbare oppervlakte van elke ADL-woning, inzake de toegankelijkheid van
elke ADL-woning of gebouwen waarin deze woningen zich bevinden, inzake de uitrusting van
de woning qua electrische installatie en functionele indeling en inzake communicatiemogelijkheden zoals bijv. een parlofoon met deuropener. In elk geval moet elke ADL-woning
een communicatiesysteem
en een alarmsysteem hebben waardoor er direct contact mogelijk is
met het ADL-centrum.
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De ADL-woningen mogen, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, vastgesteld in een
samenwerkingsovereenkomst
met een dienst voor zelfstandig wonen voor personen met een
fjrsieke handicap, slechts worden verhuurd aan gehandicapte personen (en hun gezin) met wie
die dienst een dienstverleningsovereenkomst
heeft afgesloten.

10-A
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Adres:

LI341

Koloniënstraat 40, 1000 Brussel
tel. 02/505.45.45
fax 02/505.42.00

Leidend ambtenaar:

Hubert LYBEN, administrateur-generaal

Programmatie

Ivan Peeters
Karin Schoonjans
Peter Van den Bosch

:

Gronden en infrastructuur:
Aanbestedingen :
Technische directie

Adres :

Mare Bernaert
Piet De Vooght
Koen Spitaels

02i505.42.87
02/505.43.64
02/505.44.61

Zandstraaat 3, 1000 Brussel

Afdeling Woonbeleid

:

Tel. 02/209.26.52 en faxnr. 02/209.26.05

K.Liebaers
1. De Boom
S. De Bruyne
M. De Malsche
G. De Roubaix
M. Buyle

H.Beersmans,
Afdeling Stedeboutikundiae

Att.80Art. SOArt. 80-IKB
Art.80-ADLArt. 94 & 95 - onteigening
Huurcompensatie

021209.2663
021209.26.57
021209.26.55
02/209.26.53
021209.26.64
02/209.29.77

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid

:

Tel. 02/209.29.52 en faxnr 02/209.26.05

afdelingshoofd
Vergunningen

S. Van Rossum
L. Vandenbroeck

Adres :

02/505.44.30
021505.44.52
02/505.44.78

:

Tel. 02/209.27.62
02/209.27.94
02i209.27.65

tel.
tel.

en faxnr. 02/209.29.05

herwaarderingsgebieden

Kunstlaan 52, 1040 Brussel

Afdeling Gesubsidieerde

Infrastructuur

Afdelingshoofd:

:

tel 02/507.46.29

C. Mauroit

en faxnr. 02/507.40.47
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Aan de heer Philippe MAYSTADT
Minister van Financiën en Buitenlandse
Wetstraat 12
1QOO
BRUSSEL

Handel

0 6, XL 1995

Mijnheer de Minister,
Waarde Collega,

BETREFT

: aanvullende

belastingen

Op 21 september en 19 oktober 1995 mochten de meeste gemeenten van het
Vlaamse Gewest van uw administratie briefwisseling ontvangen waarin hen
voor het begrotingsjaar 1995 een verminderde raming van de ontvangsten
inzake de aanvullende gemeentebelasting
op de personenbelasting
werd
aangekondigd.
Onafgezien van de technische verantwoording,
die op 5 oktober 1995
besproken werd tijdens de vergadering op uw kabinet van de werkgroep
“Gemeentefinanciën”,
kan niet ontkend worden dat voor heel wat besturen de
geraamde minderontvangst ernstige gevolgen heeft voor het realiseren van het
wettelijk verplichte begrotingsevenwicht.
Meer nog, het tijdstip waarop de
nieuwe ramingen worden meegedeeld maakt het vaak niet meer mogelijk de
nodige begrotingswijzigingen
door te voeren binnen het dienstjaar 1995.

11371
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Ik wil er daarom nogmaals op aandringen dat de nodige maatregelen zouden
genomen worden om te komen tot accurate ramingen. Daarenboven is het in
het belang van een gezond financieel klimaat in de gemeenten onontbeerlijk dat
zowel op het vlak van de inkohieringen als op het vlak van de doorstortingen
inspanningen geleverd worden teneinde binnen een redelijke termijn een
maximum aan verschuldigde middelen ter beschikking te stellen.
Daarnaast blijf ik samen met de gemeenten vragende partij om tijdig kennis te
krijgen van de omvang der doorstortingen die op stapel staan. Een ernstig
liquiditeitenbeheer
is onmogelijk zonder die informatie. Mag ik in dit verband
suggereren dat maandelijks per bestuur een gedetailleerde
stand van de
Samen
met een
haalbaar
inkohieringen
zou meegedeeld
worden.
inningspercentage, eventueel gecorrigeerd door een veiligheidsmarge, zal dit
toelaten vooruitzichten op te stellen.
Het tijdstip van de maandelijkse doorstortingen is een ander gevoelig element
in het dossier. Vermits heel wat vervaldagen zich rond de maandwisseling
situeren, wensen de gemeenten de zekerheid te hebben over een preciese
datum waarop uw departement doorstortingen zal verrichten. In dit verband
neem ik kennis van uw belofte om voor het begrotingsjaar
1996 een
betaalkalender op te stellen. De datum van doorstorting zal zich steeds situeren
tussen de 20ste en de 25ste van elke maand.
Tot slot wens ik nog te benadrukken dat het voor mij als toezichthoudende
overheid van het grootste belang is te kunnen beschikken over tijdige en
volledige informatie met betrekking tot de aanvullende belastingen. Ik verzoek
U dan ook mij in de toekomst op de hoogte te houden van elk nieuw initiatief
terzake. Ook bij mailings naar de Vlaamse gemeenten is het mijn wens om ten
laatste gelijktijdig met de besturen geïnformeerd te worden.
Met collegiale groeten,

i _+/:

Leo PEETERS

‘-

Vlaams mmister van Bmnsnlandse
Stedelijk Beleid en HuweSting

Aangelegenheden,

lO-A
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Aan de Heren Provinciegouverneurs,
Ter kennisgeving

aan :

- de leden van de bestendige
deputaties;
- de colleges van burgemeester
en schepenen.

28 x1. 1995

BETREFT

Mijnheer

:

Aanbeveling
gemeentelijke

betreffende
ondersteuning
bewonersdiensten.

en

begeleiding

van

de gouverneur,

De actuele discussie over de burgerwachten
en vergelijkbare
initiatieven
heeft aangetoond
dat sommige inwoners van de gemeente
of stad actief
betrokken willen worden bij de aanpak van lokale bekommernissen.
De betrokkenheid
en bereidheid van de bevolking om zich in te zetten voor
gemeenschappelijke
problemen
is een positief
gegeven
omdat
ze de
samenhang van een sociale leefgemeenschäp
- gemeente,
buurt of wijk - kan
versterken of herstellen.
Het herstel van het sociale weefsel moet inderdaad
in eerste instantie opnieuw tot stand komen in de meest nabije omgeving,
namelijk de buurt.
In
het
“Algemeen
verslag
over
de
armoede”,
Boudewijnstichting,
wordt deze problematiek
als volgt

van
de
omschreven

Koning
:

“De sociale en menselijke omgeving van een woning speelt een
belangrijke
rol in het gezinsleven.
“De wijk is de spiegel van zijn
bewoners”.
De omgeving
is in de eerste plaats het buurtschap.
Wat
een plaats is voor solidariteit wanneer gezinnen elkaar helpen. Of het
wordt een plaats van afwijzing wanneer het te moeilijk is om zich met
de miserie van zijn buren te indentificeren.
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De omgeving is in de tweede plaats de wijk. De openbare ruimte die
ze vormt, is voor vele gezinnen de rechtstreekse
verlenging
van de
privé ruimte (wanneer men geen tuin of binnenkoer heeft, zet men de
stoelen op het voetpad, speelt men in openbare parken en praat men
in de gangen, terwijl een aantal van de armsten daarentegen
lijdt
onder eenzaamheid

en isolement).

Deze “wijkdynamiek”
moet op langere termijn “een tolerantie ontwik-kelen”, een cohabitatie
van zijn bewoners, armen en minder arm. Het
spookbeeld van zovele arme gezinnen om zich opgesloten
te weten
in “miseriegetto’s”
onderstreept
het belang van deze inzet.”

Het opzet van de bewonersdiensten
is dat
woordelijk worden voor hun woonomgeving.

de

bewoners

mee

verant-

Voor het herstel van het sociale weefsel is er meer nodig dan alleen maar de
aanpak van de lokale criminaliteits-en
veiligheidsproblematiek.
Initiatieven
van de burgerwacht
zijn bovendien niet zonder risico’s. Denken we maar aan
de veiligheid van de deelnemers tijdens de uitoefening
van hun toezichtfunctie. Er is ook behoefte aan uniformisering
van en eenheid in organisatie van
de verschilende
bestaande
initiatieven.
Om deze
doelstellingen
te bereiken
wil deze
aanbeveling
aan
de
gemeentebesturen
dan ook richtlijnen
geven voor de ondersteuning
en
zogenaamde
begeleiding
van
oprichting,
bewonersdiensten.
De
ondersteuning
of begeleiding
van dergelijke diensten is niet verplicht.
Het
gemeentebestuur
moet afhankelijk van de lokale behoeften
of noden en de
bereidheid
bij de inwoners
oordelen
over de wenselijkheid
van zo’n
bewonersdienst.
In deze omzendbrief
bewonersdienst:
-

gaan

we

in op de verschillende

aspecten

van

een

invulling van een bewonersdienst
taken van een bewonersdienst
ondersteuning
en begeleiding
van een bewonersdienst
administratief
toezicht

1.

Begripsomschrijving.

Een bewonersdienst
is een particulier initiatief waarin vrijwilligers
die in de
gemeente
wonen
specifieke,
buurtgerichte
taken
uitvoeren
en daarbij
ondersteund
en begeleid worden door het gemeentebestuur.

lO-A
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Het in deze omzendbrief
gehanteerde
begrip “bewonersdienst”
leunt nauw
aan bij de invulling van de bestaande operationele
buurtgerichte
projecten
zoals stadwachten,
buurtinformatienetwerken
en observatieteams.
Het opzet
van de bewonersdienst
past echter in de veel ruimere problematiek
van de
vrijwillige samenlevingsonbouw.
Deze omzendbrief
doet derhalve geen afbreuk aan h+,;aande
initiatieven
die veeleer
passen
in een algemene
criminaliteitspreventie.
Aangezien
het
concept
van
de
vrijwillige
bewonersdienst
enige
verwantschap
vertoont
met andere initiatieven
tot professioneel
buurt- en
opbouwwerk
getuigt het van goed bestuur indien de gemeentebesturen
een
beroep zouden doen op de ervaring en de know-how
van deze professioneel
georganiseerde
diensten.
Voor de uitvoering van deze omzendbrief
kunnen
de gemeenten
dan ook het best samenwerken
met het aanwezige
buurtwerk
dat door de gemeente
erkend wordt.
Een bewonersdienst
dient ook strikt onderscheiden
te worden van gemeentelijke burgerwachten.
Hieronder worden doorgaans (feitelijke) verenigingen
van private
personen
verstaan
die met het oog op de bestrijding
van
criminaliteit op het grondgebied van de gemeente op een gestructureerde
en
georganiseerde
wijze toezichtsfuncties
uitoefenen,
onder meer door het
organiseren van, al dan niet gewapende,
patrouilles op het publieke domein.
Deze toezichtsfuncties
zijn van politionele -aard en bestaan hoofdzakelijk
in
het opsporen en vaststellen
van misdrijven met het oog op de onmiddellijke
identificatie
of aanhouding
van de daders.
De burgerwachtinitiatieven
druisen in tegen wettelijke
bepalingen
die van
openbare orde zijn, meer bepaald de wet van 29 juli 1934 op de private
milities, annex artikel 14 van de wet op het politieambt.
Het spreekt daarom
ook vanzelf dat de gemeentebesturen
op geen enkele manier hun medewerking mogen verlenen aan initiatieven
die de dwingende
wetgeving
over het
verbod op de private milities miskennen.
Veeleer
dienen de gemeentebesturen
inspanningen
te leveren
voor de
verdere uitbouw van de reguliere politiediensten.
Enkel door een verbeterde
werking
en dienstverlening
van deze diensten
zal de veiligheidsen
criminaliteits-problematiek
op een adequate wijze bestreden kunnen worden.
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2. Taken.
De taken
toe :
+

van de bewonersdienst

zijn buurtgericht.

De bewonersdienst
heeft een algemene
het gemeentebestuur.

We lichten

signaa;fib.:;tie

ze even

ten aa;:zien van

Deze signaalfunctie
heeft betrekking op een waaier van probleemsituaties : leefbaarheid,
netheid (bv. zwerfvuil),
gevaarlijke verkeerssituaties, defecten aan het publieke domein (o.a. straatverlichting,..),...
Specifiek met betrekking tot het veiligheidstoezicht
dient benadrukt
te worden dat de leden van de bewonersdienst
over geen politionele
bevoegdheden
beschikken.
Zij zullen daarom hun vaststellingen
onmiddellijk rapporteren aan het gemeentebestuur,
tenzij de vaststelling
een dringend optreden vergt en noodzaakt tot het oproepen van de
bevoegde politie- of rijkswachtdiensten.
Bewonersdiensten
kunnen op
geen enkele wijze de politie- of rijkswachtdiensten
vervangen.
Inzake
veiligheid treden de bewonersdiensten
m.a.w. op zoals elke andere
inwoner.
Om de signaalfunctie
van de inwoners te vergemakkelijken,
kunnen
de gemeentebesturen
bijvoorbeeld
een initiatief
nemen
om een
centraal,
telefonisch
meldingspunt
uit te bouwen
en dat aan de
bevolking mee te delen.
+

De verbetering
van
de buurt
door het uitvoeren
van kleine
onderhoudswerken
aan het publieke domein is een andere taak van de
bewonersdienst.
We denken daarbij aan het signaleren van zwerfvuil,
het schoonhouden
van straten en pleinen, het onderhoud
van de
aanwezige
groenvoorziening,.
..
Deze
taak
houdt
in dat de bewonersdienst
werkzaam
is in
samenspraak
met de gemeentelijke
technische
diensten. Het spreekt
ook vanzelf dat deze taak slechts aanvullend
kan zijn en enkel kan
bestaan
in het uitvoeren
van onderhoudswerken
die met weinig
technische
hulpmiddelen
ter plaatse kunnen worden gerealiseerd.

IO-A
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De bewonersdienst
verzorgt
aanzien van de buurtbewoners.

11441

de opvang

en

informatiefunctie

ten

De bewonersdienst
moet een aanspreekpunt
zijn voor de bewoners.
De leden van de bewonersdienst
zullen geconfronteerd
worden met
een veelvoud
van vragen waarvan
sommige
ter plaatse kunnen
worden beantwoord,
terwijl andere vragen enig onderzoek van de
bevoegde gemeentelijke
dienst vergen. In deze laatste hypothese zal
de bewonersdienst
optreden als doorverwijzingsinstantie
en eerder
een dienstverlenende
rol op zich nemen.
*

De bewonersdienst
verhoogt de betrokkenheid
van de buurtbewoners
bij wat er in hun buurt gebeurt, zodat de buurt meer leefbaar wordt.
In eerste instantie wil men een verhoogde participatie van de betrokken wijk- en buurtbewoners
tot stand brengen. Dit zou ook moeten
leiden tot het verlagen
of het verleggen
van drempels zodat alle
bevolkings-groepen
betrokken worden bij het beheer van de buurt.

*

De bewonersdienst
bouwt een vertrouwensrelatie
met de buurtbewoners op.
Het spreekt van zelf dat deze taak de bewonersdienst
noodzaakt tot
discretie en terughoudendheid.

*

De
bewonersdienst
kan
ingeschakeld
worden
in
specifieke
gemeentelijk
projecten.
De bewonersdiensten
kunnen
door de gemeenten
ingeschakeld
worden voor de realisatie van bijzondere projecten zoals de bestrijding
van
de kansarmoede.
Op dit vlak
is het
raadzaam
dat ze
samenwerken
met de bestaande verenigingen voor buurtopbouwwerk
en de instituten voor samenlevingsopbouw
(RISO’s).

3. Ondersteuning.
Met het oog op de speciale taken van de bewonersdienst
kan het raadzaam
zijn dat de personen
die zich als vrijwilliger
aanmelden
een korte
basisopleiding
volgen waarin aandacht besteed wordt aan :
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*

*

communicatieve
vaardigheden;
basiskennis over de organisatie

De gemeentebesturen
vorming voorzien.

kunnen

van de gemeentelijke

naargelang
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1

van de behoeften

diensten;

in een dergelijke

4. Begeleiding.
De gemeenten
krijgen de grootst mogelijke vrijheid inzake de praktische
organisatie en begeleiding van de bewonersdienst.
In gemeenten
waar een
informatiedienst
operationeel
is, kunnen de bewonersdiensten
beschouwd
worden
als buurtgebonden
antennes
van deze dienst. De leden van de
bewonersdienst
kunnen
in dit geval
hun vaststellingen
rechtstreeks
rapporteren
aan de gemeentelijke
informatiedienst.
In gemeenten
waar dergelijke informatiediensten
nog niet operationeel
zijn,
dienen de werkzaamheden
van de bewonersdienst
gecoördineerd
te worden.
Het is wenselijk te zorgen voor een gemeentelijke
coördinator
waarmee
de
leden van de bewonersdienst
rechtstreeks
in conctact kunnen treden. Deze
gemeentelijke
coördinator
zal ook instaan
voor het contact
met alle
gemeentelijke
bestaande
diensten
en
private
diensten
zoals
buurtopbouwwerk,
die actief zijn in de gemeente.
5. Administratief

toezicht.

De toezichthoudende
overheid zal zich welwillend en terughoudend
bij de beoordeling
van beslissingen
waardoor
bewonersdiensten
begeleid of ondersteund.

opstellen
worden

Een andere houding is noodzakelijk ten aanzien van burgerwachtinitiatieven.
Het
dwingende
karakter
van
de wetgeving
sluit
elke
vorm
van
ondersteuning,
hetzij van logistieke, financiële of andere aard, vanwege
het
gemeentebestuur
uit. A fortiori is het niet toelaatbaar
dat gemeentebesturen
via kredieten op de gemeentelijke
begroting dergelijke ondersteuning
zouden
verlenen.
Wij herinneren
voor zover als nodig aan artikel
133 van de nieuwe
gemeente-wet
dat de burgemeester
belast met de uitvoering van de wetten,
de decreten,
de ordonnanties,
de verordeningen
en de besluiten
van de
Staat, de Gewesten,
de Gemeenschappen,
de Gemeenschapscommissies,
de provincieraad
en de bestendige deputatie van de provincieraad.

lO-A
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Om hogervermelde
redenen verzoek ik u dan ook, mijnheer de gouverneur,
consequent
gebruik te maken van uw bevoegdheid
inzake het algemeen
administratief
toezicht zoals bepaald in artikel 30 van het decreet van 28
april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten.
Tevens verzoek ik u elk besluit waarvan
u kennis krijgt ambshalve
op te
vragen en mij onmiddellijk te bezorgen.
Ik verzoek u, mijnheer de gouverneur,
deze omzendbrief
besturen mede te delen.
Volledigheidshalve
zend ik reeds aan alle gemeentebesturen
afschrift van deze richtlijn.

Brussel,

De Vlaamse minister van Binnenlandse
Stedelijk Beleid en Huisvesting,

Leo PEETERS

Aangelegenheden,

aan de gemeenterechtstreeks

een
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Aan de heer Philippe MAYSTADT
Minister van Financiën en Buitenlandse
Wetstraat 12
1000
BRUSSEL
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Mijnheer de Minister,
Waarde Collega,

BETREFT

:

aanvullende

belastingen

Op 21 september en 19 oktober 1995 mochten de meeste gemeenten van het
Vlaamse Gewest van uw administratie briefwisseling ontvangen waarin hen
voor het begrotingsjaar 1995 een verminderde raming van de ontvangsten
inzake de aanvullende gemeentebelasting
op de personenbelasting
werd
aangekondigd.
Onafgezien
van de technische
verantwoording,
die op 5 oktober 1995
besproken werd tijdens de vergadering op uw kabinet van de werkgroep
“Gemeentefinanciën”,
kan niet ontkend worden dat voor heel wat besturen de
geraamde minderontvangst ernstige gevolgen heeft voor het realiseren van het
wettelijk verplichte begrotingsevenwicht.
Meer nog, het tijdstip waarop de
nieuwe ramingen worden meegedeeld maakt het vaak niet meer mogelijk de
nodige begrotingswijzigingen
door te voeren binnen het dienstjaar 1995.
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Ik wil er daarom nogmaals op aandringen dat de nodige maatregelen zouden
genomen worden om te komen tot accurate ramingen. Daarenboven is het in
het belang van een gezond financieel klimaat in de gemeenten onontbeerlijk dat
zowel op het vlak van de inkohieringen als op het vlak van de doorstortingen
inspanningen geleverd worden teneinde binnen een redelijke termijn een
maximum aan verschuldigde middelen ter beschikking te stellen.
Daarnaast blijf ik samen met de gemeenten vragende partij om tijdig kennis te
krijgen van de omvang der doorstortingen die op stapel staan. Een ernstig
liquiditeitenbeheer
is onmogelijk zonder die informatie. Mag ik in dit verband
suggereren dat maandelijks per bestuur een gedetailleerde
stand van de
Samen
met een
haalbaar
inkohieringen
zou meegedeeld
worden.
inningspercentage,
eventueel gecorrigeerd door een veiligheidsmarge, zal dit
toelaten vooruitzichten op te stellen.
Het tijdstip van de maandelijkse doorstortingen is een ander gevoelig element
in het dossier. Vermits heel wat vervaldagen zich rond de maandwisseling
situeren, wensen de gemeenten de zekerheid te hebben over een preciese
datum waarop uw departement doorstortingen zal verrichten. In dit verband
neem ik kennis van uw belofte om voor het begrotingsjaar
1996 een
betaalkalender op te stellen. De datum van doorstorting zal zich steeds situeren
tussen de 20ste en de 25ste van elke maand.
Tot slot wens ik nog te benadrukken dat het voor mij als toezichthoudende
overheid van het grootste belang is te kunnen beschikken over tijdige en
volledige informatie met betrekking tot de aanvullende belastingen. Ik verzoek
U dan ook mij in de toekomst op de hoogte te houden van elk nieuw initiatief
terzake. Ook bij mailings naar de Vlaamse gemeenten is het mijn wens om ten
laatste gelijktijdig met de besturen geïnformeerd te worden.
Met collegiale groeten,

’ __&./Î

Leo PEETERS

‘-

Vlaams minister van Binnenlandse
Stedelijk Beleid en Huisvesting

Aangelegenheden.
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Kabinet van de Vice-Eerste Minister
en Minister van Binnenlandse
Zaken

Aan de Commandant

van de Rijkswacht

Betreft : de burgerwachtinitiatieven

Ten aanzien van de recente initiatieven
in diverse gemeenten
waarbij burgerwachten
worden opgestart, al dan niet in samenwerking
met politie of rijkswacht, moet een duidelijk standpunt worden ingenomen.
A. De burgerwachtinitiatieven,
in de zin van het gestructureerd
en georganiseerd houden
van patrouilles door private personen (vrijwilligers) met als doel criminaliteit te bestrijden of te voorkomen,
vallen onder het verbod van artikel 1 van de Wet op de private
milities van 29 juli 1934, dat luidt als volgt :
“Elke private militie of elke andere organisatie van private personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken of het leger of de politie te vervangen, zich met dezer actie
in te laten of in hun plaats te treden, is verboden.”
Een burgerwacht dient te worden beschouwd als een “organisatie van private personen
waarvan het oogmerk is de politie te vervangen, zich met dezer actie in te laten of in hun
plaats op te treden”, en wel om volgende redenen.
Een burger dient te handelen als een goede huisvader, wat betekent dat hij technische en
organisatorische
maatregelen
kan nemen ter bescherming
van zijn eigen persoon, zijn
familieleden en zijn goederen, dat hij toezicht kan houden op zijn directe omgeving - cn
eventueel daarvoor een beroep kan doen op een professionele bewakingsonderneming
-,
en dat hij daarbij de plicht heeft bepaalde feiten te signaleren en hulp te bieden aan personen in nood.
De organisatie echter van collectieve structuren op grotere schaal overschrijdt de normale middelen waarover elke particulier beschikt, zowel op preventief als op repressief vlak
en overstijgt het gedrag dat de maatschappij mag verwachten van een goede huisvader.
De wettelijke zelfverdediging
is een recht dat niet collectief mag worden georganiseerd
noch worden voorbereid (cfr. GOL, J. “Les milices privées en droit belge”, Annales de la
facultc dc droit de Liege, 1967).
De organisatie van taken van toezicht en controle
van patrouilles
ter voorkoming
van misdrijven,
bevoegdheid van de politiediensten.

op de openbare weg, onder de vorm
behoort dan ook tot de exclusieve

Artikel 14 van de Wet op het politieambt - dat ressorteert onder
specifiekc opdrachten van de politiediensten”
- bepaalt immers :

onderafdeling

1 “De

“Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien de rijkswacht en de
gemeentepolitie
toe op de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten
en verordeningen,
de voorkoming van misdrijven en bescherming van personen en goederen (...) Daartoe zorgen zij voor een algemeen toezicht en
voor controles op de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, bezorgen zij het verslag van hun opdrachten
en de inlichtingen
die zij naar aanleiding van die opdrachten
hebben ingewonnen aan de bevoegde overheden, voeren zij maatregelen van bestuurlijke
politie uit, treffen zij materiële maatregelen van bestuurlijke politie waarvoor zij bevoegd
zijn en onderhouden
zij contact met elkaar, met de bevoegde overheidsdiensten
alsmede
met de andere politiediensten.
”
“De politie vervangen, zich met de actie van de politie inlaten, in de plaats van de politie
optreden”, moet ruim worden begrepen, en behelst ook de preventieve taken van politie
zoals het patrouilleren
op de openbare weg met het oogmerk daders of potentiële daders
van misdrijven op te sporen.
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De algemene rondes ter voorkoming van diefstal en vandalisme die door de burgerwachten worden uitgevoerd, zijn taken die ressorteren onder de noemer “taken ter voorkoming van misdrijven”, welke moeten worden uitgevoerd door politiediensten.
Het gestructureerd
organiseren
van waarnemingen
op de openbare weg of openbare
plaatsen met als doel zelf politieacties te ondernemen,
of de politiediensten
te informeren of te verwittigen,
is in ieder geval te beschouwen
als een inmenging, zoniet in de
taken, dan wel in de actie van deze politiediensten,
zoals tevens wordt verboden in artikel
1 van de Wet op de private milities.
B. Evenwel dient een onderscheid te worden gemaakt tussen voornoemde
burgerwachtinitiatieven, met name het gestructureerd
en georganiseerd houden van patrouilles op de
openbare weg met het oogmerk daders of potentiële daders op te sporen, en de initiatieven waarbij de bevolking een vorm van reactieve medewerking aan de inspanningen
van
politiediensten
verleent met het oog op de veiligheid.
Het betreft de initiatieven waarbij burgers, eveneens vrijwilligers, de door hen verzamelde informatie doorgeven aan de politiediensten
op een georganiseerde
manier.
Kenmerken

van dergelijke

_ een gestructureerd
_ in een bepaalde
- eventueel

initiatieven

zijn :

samenwerkingsverband
wijk/buurt

van burgers

of straat

onder leiding van een coördinator

- in overleg en samenspraak

met een politiedienst

_ waarbij de sociale controle door middel
wordt gestimuleerd en georganiseerd
_ via een vooraf bepaalde
dachte gedragingen

(niet-politieman)

van waakzaamheid

regeling van berichtgeving

_ met het oog op het voorkomen
voel

van misdrijven

over/melding

en ter versterking

en meldingsbereidheid
van misdrijven

of ver-

van het veiligheidsge-

Dergelijke initiatieven worden meestal getypeerd als “buurtobservatieacties”
of “buurtinformatienetwerken”
en zijn verwant met gelijkaardige buitenlandse
systemen zoals het
Angelsaksische
“neighbourhood
watch”. Er bestaan ook specifieke vormen voor handelaars, zoals de informatie-uitwisseling
via een piramidenetwerk
van telefoonverbindingen
tussen handelaars in geval van verdachte situaties, uitgifte van valse cheques en dergelijke meer.
Al deze vormen, waarbij de reactieve inbreng van de bevolking het hoofdkenmerk
is, zijn
zeker aanvaardbaar
en geenszins in tegenspraak met de Wet op de private milities.
C. Het is duidelijk dat de gereglementeerde
vormen van actief buurttoezicht,
zoals de
recente initiatieven van “stadswachten”,
die plaatsvinden
onder regie van de gemeenten,
in contractueel
verband met de gemeenten,
(de betrokken
personen kunnen bijgevolg
niet meer als vrijwilligers worden beschouwd) niet vallen onder het verbod van de Wet
op de private milities, dat enkel de organisatie van private personen beoogt.
Overigens
dergelijke

worden in de samenlevingscontracten
“stadswacht” projecten.

met de 29 gemeenten

reeds voorzien

in

Dc “stadswachten” hebben vanzelfsprekend
geen politiebevoegdheid
maar moeten voornamelijk kleine samenlevingsproblemen
oplossen om zo, via een actieve medewerking,
tevens bij te dragen tot de veiligheid.
Aangezien de veiligheid slechts een deelaspect is dat medebepalend
is voor de kwaliteit
van het leven, kan hun opdracht variëren van een aantal taken die bijdragen tot de algemene veiligheid tot het meer sociale welzijnswerk.
Deze taken moeten echter duidelijk los worden gezien van het organiseren van algemene
patrouilles ter bestrijding van de criminaliteit,
die onder geen beding door burgers kunnen worden uitgevoerd, zelfs niet in samenwerking
met de gemeenten eniof politiediensten.
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D. Besluit
Als determinerend
criterium geldt dat, van zodra de “buurtobservatie”
de vorm aanneemt van een gestructureerd
en georganiseerd
houden van rondes of patrouilles, zowel
te voet als met de wagen, (zoals dit meestal bij nacht plaatsvindt),
dit onder het verbod
valt van de Wet op de private milities.
Mag ik u vragen,
kennis te brengen

Generaal, het standpunt
van de diverse districten

in deze omzendbrief
en brigades.

in acht te nemen

en ter

Johan Vande Lanotte

