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BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Digitalisering lokale besturen - Ondersteuning
Steeds meer lokale besturen investeren in digitalisering met als doel een betere
dienstverlening te verkrijgen. De minister neemt vanuit zijn bevoegdheid al tal van
initiatieven ter bevordering van deze digitalisering bij onze lokale besturen:
ondersteuning rond cyberhacking, LBLOD (Lokale Besluiten als geLinkte Open Data),
Smart Flanders, oproepen Gemeente zonder Gemeentehuis, Iedereen Digitaal…
Deze acties zijn een stap in de goede richting, maar leiden tegelijkertijd tot een veelheid
aan initiatieven waarbij de lokale besturen mogelijk het overzicht verliezen.
1.

Kan de minister naast bovenvermelde initiatieven een lijst bezorgen van welke
initiatieven de minister vanuit zijn bevoegdheden concreet neemt om de
digitalisering bij onze lokale besturen te bevorderen?

2.

In welke mate is het aanbod van ondersteuning voor lokale besturen in digitalisering
complementair?

3.

Is er een plaats waar deze initiatieven gegroepeerd worden aangeboden? Zo niet,
acht de minister het opportuun om dergelijke plaats uit te werken in de toekomst en
hoe ziet de minister dat concreet?
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ANTWOORD

vraag nr. 296 van 27 april 2022
van KRIS VAN DIJCK

1.

De door u gemaakte opsomming omvat de belangrijkste. Evident vallen meerdere van
deze initiatieven nog uit elkaar in subprojecten, zoals u bijvoorbeeld kan vaststellen
op de website van het Smart Flanders project: https://smart.flanders.be/

2.

Het Smart Flanders-programma is gestart met een sterke focus op (open) data. Dit is
verder uitgegroeid tot het huidige programma waarbij de trajecten voortbouwen op de
noodzaak om aan datagedreven beleid te doen. De verschillende initiatieven binnen
dit programma zijn dus complementair aan elkaar.
Binnen de Vlaamse overheid wordt er ook samengewerkt tussen de entiteiten. Zo
werkt het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met Digitaal Vlaanderen en VLAIO
om verschillende initiatieven en projecten op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt onder
meer door een gezamenlijke visie rond digitalisering (en slimme steden in het
bijzonder) uit te werken in het Smart Region Office, waarin alle drie de entiteiten
betrokken zijn.

3.

Vanuit de website van ABB (https://www.vlaanderen.be/agentschap-binnenlandsbestuur) wordt doorverwezen naar de website van het Smart Flanders-Programma en
de website van VLOCA. Op deze websites kan meer uitleg gevonden worden over de
verschillende trajecten.
Ik ben steeds bereid om optimalisaties door te voeren in de manier waarop de
informatie online wordt gestructureerd. Uit de interactie tussen het ABB en de lokale
besturen, maar ook gelet op het succes van de projecten (zie bijvoorbeeld Gemeente
zonder Gemeentehuis) en de participatie van de lokale besturen in deze projecten (de
informatie blijkt dus vindbaar), leid ik af dat er op dit moment geen urgente nood is
aan een herschikking van het online informatieaanbod. Mijn administratie zal
desalniettemin al het nodige blijven doen om de projecten maximaal kenbaar te maken
aan alle lokale besturen. Dit overstijgt ook het bieden van online informatie door ook
in te zetten op webinars, studiedagen, en andere fora om proactief informatie aan te
reiken.

