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Voorstel van decreet
van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Maurits Vande Reyde,
Allessia Claes, Loes Vandromme en Maaike De Vreese

tot wijziging
van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap
op het vlak van de sociale economie en de stimulering
van het maatschappelijk verantwoord ondernemen,
wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale
sociale economie en het werk betreft
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TOELICHTING
I. ALGEMENE TOELICHTING

Om tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent te komen, zullen door de krapte op
de arbeidsmarkt ook de potentiële arbeidsreserves moeten worden aangesproken.
Door hun nabijheid bij de diverse moeilijk bereikbare groepen en lokale actoren
kunnen de lokale besturen meer maatwerk leveren en beter inspelen op de eigenheid van hun subregio of stad, en van de lokale actoren, werkzoekenden, leefloners
en niet-beroepsactieven. De verbreding van de lokale regierol met werkgerelateerde instrumenten zoals wijk-werken, tijdelijke werkervaring, gemeenschapsdienst enzovoort speelt daar op die manier op in.
Met dit voorstel van decreet willen de indieners die potentiële meerwaarde van de
lokale besturen benutten en beogen ze een versterkte samenwerking met de lokale
besturen op het vlak van sociale economie en werk, waardoor er meer maatwerk
kan worden geleverd in een breder activeringsbeleid, onder meer met het oog op
de activering van mensen met een leefloon en andere niet-beroepsactieven.
Door de regierol van de lokale besturen te verbreden naar een lokale regierol
sociale economie én werk worden de lokale regisseurs verder versterkt bij het uitoefenen van hun (boven)lokale sensibiliserende, coördinerende, netwerkende en
beleidsvoorbereidende taken. Zo wordt met de lokale regisseurs ook de uitbouw
gefaciliteerd van de (boven)lokale gesprekspartners voor de Vlaamse overheid
en VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) bij het
sluiten van lokale samenwerkingsovereenkomsten met VDAB en het opzetten van
lokale partnerschappen.
Sociale economie en werk vallen beide onder een lokaal werkgelegenheidsbeleid,
dat vaak gericht is op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel binnen
als buiten de sociale economie. De meeste lokale besturen hanteren in hun huidige
regierol dan ook al een bredere scope dan alleen de sociale economie en nemen
bijvoorbeeld ook wijk-werken en tijdelijke werkervaring voor leefloners op. Ook in
de samenwerkingsakkoorden die ze nu al met VDAB sluiten, komen zowel aspecten
van sociale economie als van werk aan bod.
II. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN
Artikel 1
Artikel 1 behoeft geen nadere toelichting.
Artikel 2
Artikel 2 wijzigt het opschrift van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale
economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen,
waarbij de regierol van de lokale besturen voortaan wordt uitgebreid met “werk”.
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Artikel 3
Artikel 3 bepaalt wat onder de lokale regierol voor de gemeenten op het vlak van
de sociale economie en ook op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid moet worden verstaan.
Robrecht BOTHUYNE
Axel RONSE
Maurits VANDE REYDE
Allessia CLAES
Loes VANDROMME
Maaike DE VREESE
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen, gewijzigd bij de decreten van 12 juli
2013, 22 november 2013 en 23 december 2016, wordt het opschrift van hoofdstuk 9
vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 9. D
 e regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en het werk”.
Art. 3. In artikel 15 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat
volgt:
“§1. De gemeenten vervullen een lokale regierol op het vlak van sociale economie
en werk. Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet kan de
Vlaamse Regering de gemeenten ondersteunen bij de uitoefening van die regierol.
Onder de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk wordt
verstaan:
1° de lokale uitdagingen en lokale partners op het vlak van sociale economie en
werk in kaart brengen;
2° het overleg, de samenwerking en de netwerking tussen die partners
bevorderen;
3° een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen ontwikkelen over de sociale
economie en over de tewerkstelling van personen in de reguliere en de

sociale economie.”.
Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2023.
Robrecht BOTHUYNE
Axel RONSE
Maurits VANDE REYDE
Allessia CLAES
Loes VANDROMME
Maaike DE VREESE
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