SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 7
van AN MOERENHOUT
datum: 27 september 2022

aan MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Proefomgeving experimentele woonvormen - Evaluatie
In de beleidsnota Wonen 2019-2024 geeft de minister aan de bevindingen van de
proefomgeving experimentele woonvormen, gestart in de vorige legislatuur, te willen
concretiseren en te onderzoeken hoe het gebruik van nieuwe woonvormen gestimuleerd
kan worden.
In antwoord op eerdere schriftelijke vragen en vragen om uitleg gaf de minister aan dat
hij gefaseerd werkt aan een inventarisatie van bestaande juridische knelpunten en dat er
nog overleg gepleegd moest worden met belanghebbenden en andere beleidsdomeinen.
Pas dan kan er volgens de minister gewerkt worden aan het wegwerken van juridische en
andere knelpunten.
1.

In 2020 vond een eerste tussentijdse evaluatie van de opgestarte projecten plaats.
Wat waren de belangrijkste bevindingen? Werd ondertussen nog een tussentijdse
evaluatie ingepland of uitgevoerd?

2.

De administratie van de minister werkt aan een inventarisatie van juridische
knelpunten binnen de meest relevante Vlaamse beleidsdomeinen. In het voorjaar van
2021 zou hier een transversaal projectteam rond zijn opgestart.
Hoe verloopt deze inventarisatie? Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wanneer zal
dit team zijn opdracht afronden?

3.

De minister gaf aan dat er al uitgebreid overleg gepleegd werd met verschillende
belanghebbenden.
Wat waren de belangrijkste vaststellingen? Worden er nog dergelijke
dialoogmomenten ingepland of is deze fase van het traject ondertussen afgerond?

4.

Welke concrete stappen zijn er al ondernomen om de Vlaamse regelgeving over de
verschillende relevante beleidsdomeinen aan te passen? Hoe ziet het beleidsmatig
traject eruit? Tegen wanneer verwacht de minister dit af te ronden?

5.

Er zou een onderzoek volgen waarbij overleg gepleegd wordt met de Federale Regering
om de juridische knelpunten in de federale bevoegdheden aan te pakken.
Werd dat al opgestart? Hoe verlopen de gesprekken met de bevoegde federale
ministers? Wanneer zal deze fase afgerond worden?

MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 27 september 2022
van AN MOERENHOUT

1. Voor de resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie verwijs ik naar mijn antwoorden
op uw schriftelijke vraag nr. 483, de schriftelijke vraag nr. 408 van Ann De Martelaer
en de schriftelijke vraag nr. 647 van Gwenny De Vroe. Momenteel werkt mijn
administratie aan een tweede tussentijdse evaluatieronde van deze 28 projecten. De
initiatiefnemers hebben in de zomer van 2022 een nieuwe zelfevaluatie opgemaakt,
waarin zij de stand van zaken van hun project beschrijven. De resultaten van deze
evaluatieronde worden momenteel verwerkt en zullen gebundeld worden in een tweede
tussentijds evaluatierapport. Dit zal afgerond worden tegen het einde van dit jaar.
2. Voor de inventarisatie van de juridische knelpunten binnen de beleidsdomeinen
ruimtelijke ordening, welzijn, financiën en begroting en onroerend erfgoed werd in
maart 2021 inderdaad een projectteam op Vlaams niveau opgericht. Deze groep werkt
momenteel aan deze uitgebreide en complexe oefening. Ik verwacht dat deze groep zijn
interne analyse in 2023 zal kunnen afronden.
3. Voor de eerste fase (beleidsdomeinen Wonen) is het overleg met de belanghebbenden
afgerond en zijn de resultaten ervan verwerkt. De besluitvorming hierover loopt
momenteel. Voor de tweede fase (Vlaamse bevoegdheden) zal het overleg met de
belanghebbenden pas kunnen opstarten als de interne analyse door het projectteam is
afgerond (zie antwoord op vraag 2).
4. Vermits de besluitvorming over fase 1 nog volop loopt, kan ik momenteel niet
vooruitlopen op de resultaten en de concrete timing.
5. De inventarisatie van de knelpunten binnen de federale bevoegdheden is nog niet
opgestart.

