SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 301
van LUDWIG VANDENHOVE
datum: 31 mei 2021

aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Inter) - Ondernemingsplan
Jaarlijks moet Inter een actueel beleids- of ondernemingsplan indienen bij de Vlaamse
Regering. Als ik het goed begrepen heb, is onlangs het plan voor de periode 2021-2024
ingediend. In feite al vrij laat, want de legislatuur is al ver gevorderd. Nochtans is, of zou
het dat zeker moeten zijn, Inter de belangrijkste partner in het Vlaamse
toegankelijkheidsbeleid.
1.

Wat zijn de grote lijnen uit het ingediende plan?

2.

Komen zij tegemoet aan de verzuchtingen van de Vlaamse Regering in het algemeen
en van de minister in het bijzonder?

3.

Krijgt Inter de nodige ruimte en vooral de financiële mogelijkheden om het
vooropgestelde beleid te realiseren? Blijft de jaarlijkse toelage behouden tot het
einde van de legislatuur of worden bijkomende middelen vrijgemaakt?

4.

Welke acties plant de minister om een echt horizontaal beleid qua toegankelijkheid
met betrokkenheid van zijn collega-ministers te realiseren?

5.

Toegankelijkheid moet hoger op de politieke agenda.
Deelt de minister die mening en hoe denkt hij die te realiseren?

BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

ANTWOORD

op vraag nr. 301 van 31 mei 2021
van LUDWIG VANDENHOVE

1. Het ondernemingsplan 2021-24 van Inter geeft de doelstellingen van het agentschap
op middellange termijn weer. De vier strategische doelstellingen (SD’s) in het
ondernemingsplan 2021-2024 zijn gebaseerd op beleidskeuzes van de Vlaamse
Regering en Inter. Ze hangen nauw samen met de missie van het agentschap en
beschrijven wat we globaal willen bereiken in de huidige beleidsperiode:
SD1 Inter is een hefboom voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid en ondersteunt lokale
en bovenlokale besturen strategisch en operationeel: Dit zijn hoofdzakelijk
doelstellingen die Inter als erkend agentschap vandaag al uitvoert om het Vlaamse
gelijkekansenbeleid te versterken , Vlaamse beleidsinstanties te ondersteunen in hun
toegankelijkheidsbeleid en om lokale en bovenlokale besturen te ondersteunen bij hun
operationele aanpak en structureel toegankelijkheidbeleid.
SD2 Inter adviseert en begeleidt derden vanuit zijn missie en visie, met een passend
aanbod en methodieken: Met een klantgericht aanbod van diensten helpt Inter
overheden, opdrachtgevers, ontwerpers, organisatoren om toegankelijke projecten en
events te realiseren.
SD3 Inter versterkt de draagkracht voor toegankelijkheid via sectorondersteuning en
passende partnerschappen: Inter bouwt het draagvlak voor toegankelijkheid verder uit,
en streeft ernaar nog meer sectoren te kunnen bereiken voor begeleiding en
ondersteuning.
SD4 Inter heeft een efficiënte interne werking: Inter wordt efficiënt en doelmatig
bestuurd, bewaakt statutaire aangelegenheden en toepasselijke administratieve
verplichtingen eigen aan de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Inter en
voert het nodig extern overleg in kader van strategie en beleid.
2. Het plan toont een coherente en duidelijke strategische ambitie om belangrijke stappen
vooruit te zetten op het pad naar een universeel ontworpen en toegankelijk Vlaanderen.
Het versterkt Inter als agentschap en als kenniscentrum. Bovendien vindt het
aansluiting bij de ambities van de Vlaamse overheid om toegankelijkheid als absolute
kwaliteitsvoorwaarde in te schrijven binnen het beleid. Inter is en blijft op het vlak van
toegankelijkheid onze voornaamste partner.
Ik heb dan ook, als viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, bevoegd voor
Inter officieel mijn goedkeuring gegeven om verder te werken volgens de inhoud en
strategie zoals vooropgesteld in het ondernemingsplan 2021-2024.
3. De jaarlijkse toelage blijft behouden. Hiermee financier ik de basiswerking van de
organisatie en de acties in uitvoering van het gelijkekansenbeleid.
De precieze operationele uitwerking van de te ondernemen acties binnen de toelage
vanuit Gelijke Kansen is onderwerp van verder overleg met mijn kabinet en
administratie om ook hier tot de nodige afstemming te komen.

4. Voor concrete acties die ik plan in het kader van het horizontaal toegankelijkheidsbeleid,
verwijs ik u graag door naar het Horizontaal integratie- en gelijkekansenbeleidsplan van
2020-24. Onder doelstelling 8 van dit plan (“We maken werk van toegankelijkheid in
publieke gebouwen, in de publieke ruimte en in de dienstverlening van de Vlaamse en
lokale overheden”) worden de acties rond toegankelijkheid toegelicht waar ik samen
met de collega-ministers uit verschillende beleidsdomeinen deze legislatuur op inzet.
In wat volgt geef ik u graag een stand van zaken mee van de mogelijke acties voor
2021-24.
- Het Masterplan Toegankelijkheid van mobiliteit werd door mijn collega-minister
Peeters vorig jaar reeds gelanceerd, en is momenteel in volle uitrol. Doelstellingen
van dit plan zijn tweevoudig; enerzijds willen we 50% van de haltes van het kernnet
en het aanvullend net toegankelijk maken tegen 2030, anderzijds streven we ernaar
om 100% van de haltes die zijn opgenomen in een Hoppinpunt tegen 2030 autonoom
toegankelijk te maken voor personen met een motorische en visuele beperking.
Het Masterplan ‘Toegankelijke Haltes’ voorziet onder andere financiële ondersteuning
voor de lokale besturen vanuit Vlaanderen. Voor 2021 wordt een budget van 1,8
miljoen euro voorzien waarmee voor ongeveer 350 haltes de forfaitaire subsidie van
5000 euro per halte die toegankelijk gemaakt wordt kan worden toegekend. Naast
financiële steun, wil de Vlaamse overheid ook kennis delen rond toegankelijke
mobiliteit. Jaarlijks kunnen 30 Vlaamse lokale besturen intekenen op een coaching
traject ‘Masterplan toegankelijke haltes’ waarbij de lokale besturen bij de opmaak
van een actieplan ondersteund worden door Inter. Deze kennis en inspiratie worden
via een lerend netwerk aangereikt aan alle gemeenten.
- Binnenkort lanceer ik, in samenwerking met Inter, de vernieuwde databank
Toegankelijk Vlaanderen. De ontwikkeling van deze nieuwe applicatie is een
uitdagend IT-project, maar ook veel meer dan dat. Niet alleen willen we voor
gebruikers
en
overheden
op
een
vlotte
en
consistente
wijze
basistoegankelijkheidsinformatie weergeven, we willen met toegankelijk.vlaanderen
een positieve toegankelijkheidsdynamiek creëren in Vlaanderen. Na een piloottraject
met de Gentse stadsmusea, is de applicatie klaar voor de volgende testfase waarbij
40 musea over heel Vlaanderen kunnen instappen in het project. Na deze testfase
zal ik samen met Inter en mijn collega-ministers verder werken richting een
gefaseerde uitrol over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren heen.
- Tot slot, zetten we het lokaal beleid verder met het oog op het inspireren en
ondersteunen van lokale besturen rond toegankelijkheid en Universal Design. Met
het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’ stimuleren we gemeenten om samen
met Inter hun toegankelijkheidsbeleid onder de loep te nemen en nieuwe
doelstellingen en acties vast te leggen voor de toekomst. Via een convenant kunnen
lokale besturen beroep doen op de jarenlange expertise van Inter over
toegankelijkheid
en
Universal
Design.
Intussen
zijn
er
reeds
109
convenantgemeenten en 31 chartergemeenten.
Momenteel bekijk ik samen met mijn kabinet en administratie hoe Inter de komende
jaren de lokale besturen nog verder kan inspireren en ondersteunen op het vlak van
toegankelijkheid.
5. Ik deel absoluut de mening dat toegankelijkheid aan belang moet inwinnen en hoger op
de politieke agenda moet. Met het oog op de realisatie van de keten van
toegankelijkheid, zal ik hiertoe samenwerken met mijn collega-ministers. De
leefomgeving is immers een aaneenschakeling van onderdelen, en het is de samenhang
die de kwaliteit bepaalt. Is één deel niet toegankelijk, dan is de keten onderbroken.
Voor integrale toegankelijkheid is dus iedere schakel van belang.

