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Woord vooraf 

 
 
 
In tijden van ‘planlastvermindering’ nog een management- en operationeel plan schrijven: heeft dat eigenlijk 
wel zin? Volgens ons hebben plannen zeker nog hun nut. Ze geven richting, ze bieden houvast. Plannen maken 
zichtbaar welke stappen of acties nodig zijn om doelstellingen te realiseren. 

 

Met dit management- en operationeel plan Stedelijk Beleid willen we de doelstellingen die nu al gekend zijn, in 
kaart brengen. De komende jaren zullen er ongetwijfeld opdrachten bijkomen, en andere zullen dan weer 
minder belangrijk blijken. Daar zijn we ons van bewust. Zeker in het kader van stedelijk beleid mag een plan niet 
al te statisch worden opgevat. Het moet een dynamisch en flexibel werkinstrument zijn, dat kan worden 
aangepast aan nieuwe noden en opportuniteiten. 

 

Dit plan is weliswaar geschreven door de mandaathouder, maar de realisatie ervan is alleen maar mogelijk 
dankzij de dagelijkse dialoog en de constructieve samenwerking met de medewerkers van de cel Stedelijk 
Beleid. Via deze weg wil ik hen dan ook van harte bedanken voor het traject dat we de voorbije jaren samen 
hebben afgelegd. Dat de voorbije mandaatperiode succesvol is verlopen, is zeker ook te danken aan hun 
dagelijkse inzet, betrokkenheid en deskundigheid. 

 

In dit plan staan begrippen zoals samenwerking, kennisdeling, coproductie en netwerking centraal. Ik wil tot 
slot dan ook van deze gelegenheid gebruikmaken om de vele collega’s in de VGC-administratie te bedanken 
voor de fijne samenwerking, en het beleid voor het vertrouwen dat we de voorbije jaren kregen. 
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Lijst met afkortingen 
 

 

ABB: Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

ATO: Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

BA: Brussels Academy (onderdeel van het BSI) 

BBC: beleid- en beheercyclus 

BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

BISA: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

BPB: Brussels Planningsbureau 

BSI: Brussels Studies Institute 

COCOF: Commission Communautaire Française  

DWC: Duurzame Wijkcontracten 

EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  

ESF: Europees Sociaal Fonds 

GACB: Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) 

GGC: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  

GOB: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

GPDO: Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 

KCSE: Kenniscentrum Sociaal Europa 

KCVS: Kenniscentrum Vlaamse Steden 

MSI: Maatschappij voor Stedelijk Inrichting 

RVOHR: Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling, Huisvesting en Renovatie 

SVC: Stadsvernieuwingscontract 

SVR: Studiedienst van de Vlaamse Regering 

TFB: Task Force Brussel 

VG: Vlaamse Gemeenschap 

VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VLEVA: Vlaams-Europees verbindingsagentschap 

VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  

VSGB: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ZSH: Zone voor Stedelijke Herwaardering 
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I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1 Identificatie mandaathouder 

De heer Pieter VAN CAMP werd (bij collegebesluit nr. 20092010-0394) in 2010 aangesteld als deskundige-
coördinator Stedelijk Beleid en toegewezen aan de cel Stedelijk Beleid – diensten Leidend Ambtenaar (met 
effectieve start op 26 april 2010). Ingevolge de eindevaluatie ‘zeer goed’ op 16 oktober 2015 werd het mandaat 
automatisch verlengd met een nieuwe termijn van 6 jaar. 

 

1.2 Juridisch kader 

Het juridisch kader van het management- en operationeel plan is vastgelegd in het personeelsstatuut van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Art. II 45 van het personeelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 
maanden na zijn aanstelling de mandaathouder zijn management en operationeel plan aan het College 
voorlegt. 

Het managementplan bevat minstens een omschrijving van de algemene opdrachten van de mandaathouder 
en zijn verplichtingen terzake, de strategische en operationele doelstellingen die hij moet bereiken, beschreven 
aan de hand van meetbare criteria en de toegekende budgettaire middelen. Het operationeel plan omvat de 
uitwerking in het raam van een jaarlijks operationeel plan met horizon van drie jaar, van de concrete prestaties 
voortvloeiend uit de uitvoering van de opdrachten en de strategische en operationele doelstellingen rekening 
houdend met de budgettaire middelen en de begroting op jaarbasis. 

 

1.3 Opdracht mandaathouder deskundige-coördinator Stedelijk Beleid 

De opdracht en het competentieprofiel van de deskundige-coördinator Stedelijk Beleid zijn omschreven in de 
nota houdende de mandaatfunctie van deskundige-coördinator nr. 09/004, goedgekeurd door het College op 3 
april 2009. 

 

Algemene omschrijving van de opdracht 

De globale opdracht van de deskundige-coördinator Stedelijk Beleid omvat de organisatie en coördinatie van 
de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van het Stedelijk Beleid vanuit VGC-perspectief, 
intern binnen de VGC en extern naar andere actoren en partners op het vlak van stedelijk beleid. 

Competentieprofiel 

Voor het competentieprofiel van de deskundige-coördinator Stedelijk Beleid werden volgende competenties 
vastgelegd: 

 Waardegebonden competenties  
- Dienstbaar zijn 
- Integer handelen 
- Betrokken zijn 

 
 Niveaugebonden competenties 

- Anderen overtuigen   
- Samenwerken 
- Problemen analyseren 
- Een visie ontwikkelen 
- Beslissingen nemen 
- Resultaatgericht werken 
- Plannen en organiseren 
- Taken delegeren 
- Motiveren en aansturen van medewerkers 
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 Functiegebonden competenties 

- Transversaal kunnen denken en handelen 
- Innovatief zijn 
- Inzicht hebben in de stedelijke context van Brussel 
- Organisatiesensitief handelen  
- Een netwerk kunnen uitbouwen 
- Kunnen werken met participatiestructuren 
- Zich vlot kunnen uitdrukken in het Frans 

 

De hierboven beschreven opdracht kunnen we onderverdelen in drie delen: 

 
1. De beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van het stedelijk beleid: 

1. Opvolgen van maatschappelijke evoluties en de regelgeving m.b.t. het stedelijk beleid 
2. Samenwerken met de (algemene) directies, entiteiten, cellen en diensten in de VGC 
3. Participeren aan het VGC-beleid m.b.t. wijk- en stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en van de Vlaamse overheid 
4. Ondersteunen van het beleid van de VGC in het kader van Europese fondsen, Europese 

projectontwikkeling en netwerken 
5. Algemene coördinatie en beheer van het Stedenfonds 

 
2. Intern gerichte acties: 

6. Transversale werking op het vlak van stedelijk beleid organiseren en coördineren 
7. Aansturen van de medewerkers van de cel Stedelijk Beleid 
8. Interne samenhang realiseren door overleg en interne communicatie met de (algemene) directies, 

entiteiten en de medewerkers van de cel Stedelijk Beleid 
 

3. Extern gerichte acties: 
9. Uitbouwen van structurele samenwerkingsverbanden en relaties met externe partners in functie van 

het stedelijk beleid van de VGC 
10. Vertegenwoordigende taken opnemen voor de VGC bij diverse organisaties of structuren 

(Kenniscentrum Vlaamse Steden, Europese Structuren, Gewestelijke structuren, GACB … ) 
11. Uitbouwen van contacten op het gemeentelijk niveau in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 
12. Organiseren van participatieacties in het kader van het stedelijk beleid van de VGC 
13. Ontwikkelen van ideeën en uitwerken van acties om het stedelijk beleid van de VGC zichtbaar te 

maken. 

 

1.4 Periode 

Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat en loopt tot 26 april 2022. Het plan wordt eenmaal 
per jaar en indien noodzakelijk na de goedkeuring van de begroting, aangepast.  
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II. ALGEMEEN BELEIDSKADER  
 

2.1 Wettelijke opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

De Grondwet en de zogenaamde 'Brusselwet' zijn de wettelijke basis voor de bevoegdheden van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC werd opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen (artikel 60 e.v.). De VGC is bevoegd voor culturele, onderwijs- en 
persoonsgebonden (welzijn en gezondheidszorg) materies binnen het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2.2 Opdrachten in het kader van Vlaamse en Brusselse regelgeving en beleid 

Een aanzienlijk aantal Vlaamse decreten is van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een aantal 
van deze decreten heeft de VGC een expliciete opdracht en vervult zij een rol als ‘plaatsvervangend’ gemeente- 
of stadsbestuur of heeft zij een rol als ‘zesde Vlaamse provincie’, waarbij zij al dan niet de rol van ’regisseur’ 
heeft. Het gaat daarbij in hoofdzaak over decreten die de uitvoering van gemeenschapsmateries regelen. 
Verder treedt de VGC aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap of neemt zij zelf 
beleidsinitiatieven die binnen haar bevoegdheden passen. 

Een specifieke plaats in het beleid van de deelstaten neemt het stedenbeleid of stedelijk beleid in. Stedelijk 
beleid situeert zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de steden (of bepaalde wijken 
of buurten in de stad) in hun geheel versterken. Stedelijk beleid wordt dan ook bij uitstek gekenmerkt door zijn 
geïntegreerde karakter. Deze vaststelling geldt zowel voor de beleidsinstrumenten Stedenbeleid van de 
Vlaamse overheid (Stedenfonds, stadsvernieuwing, stadsmonitor, …) als voor de beleidsinstrumenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Duurzame Wijkcontracten, Stadsvernieuwingscontracten, EFRO-programma, 
enz.). Ook de Brusselse gewestelijke programma’s voor stadsontwikkeling leggen immers de link naar 
gemeenschapsaangelegenheden.  De relevante regelgeving en beleidskaders voor het stedelijk beleid van de 
VGC situeren zich zowel op Vlaams, Brussels als op Europees niveau. 

Volgende beleidsinstrumenten in het kader van het Vlaams Stedenbeleid zijn relevant voor dit plan: 

Vlaamse Stadsvernieuwing  
 Het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten  
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende de subsidiëring van 

stadsvernieuwingsprojecten 
 
Vlaams Stedenfonds 

 Het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams 
Stedenfonds van 13 december 2002 

 Besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003 tot uitvoering van het decreet van 13 december 
2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaamse Stedenfonds 

 De omzendbrief BA-05/08 over de jaarlijkse administratieve controle van de financiële verrichtingen in 
het kader van de beleidsovereenkomst en de overdracht van niet-vastgelegde trekkingsrechten voor 
de financiële verantwoording in het kader van het Stedenfonds 

 
Volgende beleidsinstrumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van stedelijke 
herwaardering zijn relevant: 
 

 Het ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 13 juni 2016 
 De ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau van 29 juli 2015 

 
Diverse Europese programma’s en fondsen, waaronder:  

 ESF OP Vlaanderen 2014-2020, EFRO OP Brussel 2014-2020, ESF OP Brussel 2014-2020, Erasmus+, 
Jongerengarantiefonds, AMIF, Creative Europe, Horizon 2020, URBARCT, Urban Innovative Actions, 
enz. 
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2.3 Beleidskaders van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Het beleidskader voor het management en operationeel plan van de deskundige-coördinator Stedelijk Beleid 
2016-2022 is vervat in volgende beleidsdocumenten van de VGC: 
 

1. Het Bestuursakkoord 2014-2019 ‘Goesting in Brussel’ 
2. De beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-2019 
3. Het Management en Operationeel Plan (MOP) van de leidend ambtenaar 2013-2018 
4. De beleidsovereenkomst Stedenfonds III 2014-2019 tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap 

 
Het bestuursakkoord en de beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media (2014-2019) positioneren het 
stedelijk beleid van de VGC als een beleidslijn die transversaal opgevat en ingevuld wordt, zowel intern (binnen 
de VGC) als extern. 
 
In de beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-2019 van het College van de VGC is voor de 
belangrijkste beleidsdoelstellingen van dit plan de algemene richting bepaald. De beleidsnota is opgebouwd 
rond vier strategische doelstellingen. We geven voor SD2 en SD3 hieronder de onderliggende operationele 
doelstellingen weer, vermits deze bepalend zijn voor de opdrachten van de cel Stedelijk Beleid (SD1 handelt 
over ‘meten en weten’, SD4 handelt over de gemeenschapscentra). 
 
SD1: De Vlaamse Gemeenschapscommissie onderbouwt en screent haar beleid 

SD2: We werken transversaler via een geïntegreerde beleidsplanning, door horizontale beleidslijnen, door 

participatie van Brusselaars en middenveld, en door innovatie 

OD 2.1 We werken een strategische beleidsplanning uit 
OD 2.2 We werken aan geïntegreerde netwerken en beleidslijnen  
OD 2.3 We betrekken de Brusselaars en het middenveld bij het beleid 
OD 2.4 We versterken het stedelijk weefsel door innovatieve en geïntegreerde projecten 

SD3: We versterken de wijk- en stadsontwikkeling door in te tekenen op programma’s van andere overheden 

OD 3.1 We tekenen in op Europese fondsen  
OD 3.2 We participeren aan Brusselse structuren en programma’s met een impact op de 
gemeenschapsbevoegdheden 
OD 3.3. We zijn een stedelijk bruggenhoofd voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel 

SD4: We ontwikkelen de gemeenschapscentra als plaatselijke motor van een stedelijk beleid 

 

Dit management en operationeel plan sluit ook aan bij enkele kernelementen in het Management en 
Operationeel Plan 2013-2018 (hierna MOP genoemd) van de leidend ambtenaar. Dat plan is opgebouwd rond 
vijf krachtlijnen: 

Krachtlijn 1. Vinger aan de pols 
Krachtlijn 2. Samen werken aan Brussel 
Krachtlijn 3. Identiteit en uitstraling van het kwaliteitsvolle Nederlandstalige netwerk 
Krachtlijn 4. Kwaliteitsgericht professionaliseren 
krachtlijn 5. Aangenaam en boeiend werken 

Het zijn voornamelijk de twee eerste krachtlijnen die opdrachten voor de cel Stedelijk Beleid bevatten, en die 
aansluiten bij de doelstellingen geformuleerd in de beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-
2019. We geven hieronder enkele doelstellingen die relevant zijn voor dit plan: 

Krachtlijn 1. Vinger aan de pols 

SD 1. Versterken van de betrokkenheid en de participatie van werkveld en burgers 

OD 1.1 Onderzoeken en implementeren van vernieuwende vormen van inspraak en participatie 

De cel Stedelijk Beleid wordt specifiek genoemd bij OD 1.1. De cel heeft, mede dankzij haar brede 
stedelijke netwerk in Brussel en in Vlaamse steden, een breed zicht op de vele (en soms 
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vernieuwende) inspraak- en participatiepraktijken. Deze netwerken en kennis kunnen worden gedeeld 
met de hele VGC. Bovendien heeft de cel Stedelijk Beleid zelf ervaring met zowel kleinschalige (bv. in 
het kader van wijkcontracten) als grootschalige inspraak- en participatiepraktijken (bv. Stadspiratie 
2012-2013). 

Krachtlijn 2. Samen werken aan Brussel 

SD 3. Transversaal werken aan een gemeenschapsproject in de stad 

OD 3.1 Uitwerken van een beleidskader voor strategische beleidsplanning 

De cel Stedelijk Beleid krijgt in het MOP van de leidend ambtenaar expliciet de opdracht om de 
mogelijkheden voor een VGC-breed strategisch meerjarenplan te onderzoeken, en ook de rol om de 
coördinatie van deze planning in de verdere toekomst op zich te nemen. De uitvoering van deze 
opdracht is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de afspraken hierover met de Vlaamse overheid. 

OD 3.2 Evaluatie en vernieuwing van de transversale samenwerkingskaders 

Deze doelstelling wordt VGC-breed opgevat in het MOP. Maar door de aard van haar opdrachten, 
speelt de cel Stedelijk Beleid hierbij wel een ondersteunende rol (transversale thema’s definiëren, 
globaal overzicht bewaren, enz.). 

OD 3.3 Verdere verkenning van methodieken en pistes om infrastructuur zo effectief mogelijk in te 
zetten binnen een breed stedelijk beleid 

In deze operationele doelstelling wordt de cel Stedelijk Beleid niet expliciet genoemd, maar de facto 
speelt zij hierin wel een ondersteunende rol (opvolgen van evoluties in Brussel en in andere steden, de 
oproep sociale stadsinnovatie rond ‘gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte’, …). 

OD 3.4 Samenwerking met andere overheden verdiepen 

Samenwerken met andere overheden vormt een kernopdracht van de cel Stedelijk Beleid. De cel 
wordt dan ook expliciet genoemd in deze doelstelling. Deze opdracht omvat samenwerking met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten (o.a. in het kader van duurzame 
wijkcontracten, stadsvernieuwing, territoriale ontwikkeling, enz.), de Vlaamse overheid (Stedenbeleid, 
TFB, …), Vlaamse steden en de Europese Unie. 

 

De beleidsovereenkomst Stedenfonds III 2014-2019 

In 2014 ging een nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap van 
start voor de periode 2014-2019, met strategische en operationele doelstellingen op maat van de VGC. Die 
doelstellingen worden gerealiseerd via initiatieven van actoren uit het Brusselse werkveld en via VGC-
initiatieven. Er worden Stedenfondsinitiatieven opgezet in alle beleidsdomeinen van de VGC: Cultuur, Jeugd en 
Sport, Onderwijs en Vorming en Welzijn, Gezondheid en Gezin. Het Stedenfonds wordt ingezet in synergie met 
het reguliere beleid, om het te vernieuwen en om de stedelijke aspecten ervan te versterken.  

Bij het opstellen van de beleidsovereenkomst 2014-2019 werd gewerkt aan een globale structuur en 
transversale verbanden. We geven hier de globale structuur van de overeenkomst weer: 

Tijdens de periode 2014-2019 wil de VGC volgende maatschappelijke effecten bevorderen: 

 ME1: Brussel is een aangename stad om in te wonen en te leven 

 ME2: Kansengroepen en personen met een migratieachtergrond nemen deel aan het maatschappelijk 
leven 

 ME3: De kennis en het gebruik van het Nederlands in Brussel worden gestimuleerd 

 ME4: Sociale cohesie in Brussel / samenleven in Brussel 

Om bovenstaande maatschappelijke effecten te bewerkstelligen, is de beleidsovereenkomst Stedenfonds III 
opgebouwd rond volgende strategische doelstellingen: 

 SD1: De VGC versterkt het beleidsinstrumentarium in functie van een meer slagkrachtige en geïntegreerde 
beleidsvoering 

 SD2: De VGC verhoogt de leefkwaliteit van kinderen, jongeren en jonge gezinnen in de stad door het 
uitbouwen van een breed aanbod van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen 
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 SD3: De VGC versterkt de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen 

 SD4: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in 
de stad 

 SD5: De VGC bouwt meer en betere gemeenschapsinfrastructuur met als doel de kwaliteit van de 
leefomgeving te verbeteren 

 

Als we bovenstaande informatie samenbrengen, komen we tot volgende opdrachten voor de cel Stedelijk 
Beleid: 

1. Ondersteunen van het algemeen en strategisch beleid van de VGC en bevorderen van de interne 
transversale dynamiek binnen de VGC. 

2. Versterken van de externe samenwerking met andere overheden: de Vlaamse Gemeenschap, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenschapscommissies, de Brusselse gemeenten, het netwerk 
van Vlaamse steden, de Europese Unie. 

3. Participeren aan stedelijke ontwikkelingsprogramma’s (w.o. de Duurzame Wijkcontracten, 
Stadsvernieuwingscontracten en de Vlaamse stadsvernieuwing) en samenwerken met andere Brusselse 
instellingen (Brussels Planningsbureau, diverse diensten van de GOB, de Brusselse gemeenten, enz.) om 
Nederlandstalige initiatieven in Brussel maximaal te ondersteunen. 

4. Expertise ontwikkelen en ontsluiten op het vlak van Europese programma’s, fondsen en calls en zelf 
Europese projecten en netwerken ontwikkelen. 

5. Ontwikkelen van innovatieve initiatieven in het kader van het stedelijk beleid. 

6. Versterken van de kennisdeling met Brusselse actoren en met andere steden, instellingen en expertise- 
en kenniscentra. 

7. Inzetten op inspraak en participatie van het middenveld en andere stedelijke actoren bij het stedelijk 
beleid van de VGC. 

8. Ondersteunen van de geïntegreerde wijkwerkingen. 

9. De coördinatie en het globale beheer van het Stedenfonds. 
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III. OMGEVING, VISIE EN ORGANISATIE 
 

3.1. Een beknopte omgevingsanalyse 

De globale maatschappelijke evoluties die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenmerken, zijn o.a. door de cel 
Stedelijk Beleid in samenwerking met de Meet- en Weetcel al veelvuldig en uitgebreid beschreven in tal van 
omgevingsanalyses en rapporten. Naast de omvangrijke literatuur over Brussel verwijzen we hiervoor o.a. ook 
naar de uitgebreide omgevingsanalyses bij het rapport van de ambtelijke werkgroep Task Force Brussel of naar 
de rapportering in het voortgangsrapport Stedenfonds 2014-2015 (opgemaakt in 2016). Bondig samengevat 
wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekenmerkt door de volgende maatschappelijke evoluties: 

- er is een sterke toename van de bevolking of ‘city boom’ en een toenemende etnisch-culturele en 
talige diversiteit. Brussel kent bovendien ten opzichte van de andere gewesten in België een groter 
aandeel jongeren. 

- er is een toenemende dualisering van de stad, de (kans)armoede in de stad blijft stijgen. 
- er is een voortschrijdende internationalisering van de stad: Brussel is een stad met een 

kosmopolitische maatschappelijke realiteit en uitstraling. 

Volgens officiële cijfers telt Brussel in 2016 1.187.890 inwoners. Recente demografische vooruitzichten 
voorspellen dat de Brusselse bevolking zal toenemen tot 1,32 miljoen inwoners in 2030. De demografische 
groei confronteert de verschillende Brusselse overheden met tal van sociale uitdagingen zoals armoede, 
ongelijkheid en uitsluiting. Bijna 2 op 5 inwoners (38,4%) in het Brussels Gewest heeft een risico op armoede of 
sociale uitsluiting. Ongeveer een derde van de Brusselaars (30,9%) moet rondkomen met een inkomen onder 
de armoederisicogrens. Een kwart van de Brusselse kinderen jonger dan 18 jaar (25,7%) groeit op in een 
huishouden zonder inkomen uit werk. 

 

Een Nederlandstalig gemeenschapsbeleid voeren in een institutioneel meervoudige en kosmopolitische stad 

Brussel is de hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa. Op een grondgebied van 161 km² bouwen 
verschillende beleidsniveaus een beleid uit in of ten aanzien van Brussel. De VGC is een overheid tussen de vele 
andere bestuursniveaus die een rol spelen in Brussel. De mogelijkheden (én de bevoegdheden) van de VGC om 
in de Brusselse context een impact te hebben op de globale maatschappelijke evoluties van de stad, dienen 
steeds in het juiste perspectief te worden geplaatst. 

Het is duidelijk dat de VGC omwille van de specificiteit van haar bevoegdheden geen 'klassiek' stedelijk beleid 
kan voeren zoals andere steden. Zo kan de VGC bijvoorbeeld in functie van de leefbaarheid van een wijk 
weliswaar het initiatief nemen om een wijkgerichte dienstverlening in te richten of te ondersteunen, maar kan 
zij niet fysiek ingrijpen in de publieke ruimte of aan globale stadsontwikkeling doen. Binnen haar 
bevoegdheden kan de VGC wel een rol opnemen in de Brusselse stadsvernieuwing. Stadsvernieuwing gaat 
immers niet enkel over ruimtelijke doelstellingen maar evenzeer over sociale en culturele aspecten. De VGC 
heeft, dankzij haar fijnmazig netwerk van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen, bovendien ook  een 
invloed op de kwaliteit van het leven in Brussel. De Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen die de VGC 
initieert of ondersteunt (scholen, kinderdagverblijven, gemeenschapscentra…) vormen belangrijke 
aanknopingspunten om de stadsvlucht tegen te gaan en de leefbaarheid van Brussel te bevorderen. Het is in 
deze context dat het stedelijk beleid van de VGC vorm kan krijgen. 
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3.2 Missie en visie  

Missie van de VGC 

“De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse 
hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief 
geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar 
bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Door de ontwikkeling en ondersteuning van 
een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen 
verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een 
assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brusselse 
hoofdstedelijke gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, 
grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en 
innoverend op.”

1
 

 

Missie voor het stedelijk beleid 

In de literatuur
2
 wordt stedelijk beleid gehanteerd als de term die stadsbeleid en stedenbeleid bundelt. De 

term wijst op de inspanningen van overheden (de centrale en de lokale) die gericht zijn op de stad en op het 
versterken van de stedelijkheid. Daarbij wordt ‘stedelijkheid’ als een kwaliteit beschouwd. Die kwaliteit 
omschrijft de kenmerken van het samenleven in steden en maakt van het versterken van die kenmerken het 
doel: densiteit, diversiteit en democratie, wat leidt tot duurzame ontwikkeling. Geïnspireerd op bovenstaande, 
werd een kernachtige missie voor het stedelijk beleid van de VGC verwoord, zoals omschreven op www.vgc.be: 

“Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de 
uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Met haar stedelijk beleid zet de VGC voluit in op de kracht 
van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing.” 

Visie voor het stedelijk beleid van de VGC 

De beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-2019 van het College van de VGC bevat bij de 
inleiding een algemene visie voor het stedelijk beleid van de VGC. We geven hieronder enkele passages weer, 
vermits ze de ingrediënten van een visie voor een stedelijk beleid bevatten: 

“De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is actief op het grondgebied van de enige grootstad in België. 
Haar beleid is per definitie stedelijk. Waarom dan nog een ‘Stedelijk beleid’ binnen de VGC? Omdat het resultaat 
van het VGC-beleid meer kan zijn dan de som van haar delen. Het Stedelijk beleid wordt uitgestuurd om linken 
te zoeken tussen VGC-beleidsdomeinen vanuit een gedeelde en vooruitstrevende stedelijke visie. Maar het 
Stedelijk beleid wordt ook uitgestuurd om nieuwe stedelijke realiteiten en praktijken te scouten die niet meteen 
binnen een bepaald beleidsdomein passen (…). 

(…) Stedelijk beleid wil vanuit de uitdagingen die iedereen raken, verbinden over de grenzen van VGC-
beleidsdomeinen heen. Het wil het bestuurlijk kluwen ontwarren en nieuwe samenwerkingen op poten zetten 
met publieke partners, middenveld en private actoren. De volgende jaren worden daarin cruciaal. Op de 
verschillende bevoegdheidsniveaus zijn rationalisatieoefeningen aan de gang: het gewest stroomlijnt haar 
talloze planningsinstrumenten, de Vlaamse overheid schaft de lokale sectordecreten af om de planlast terug te 
dringen. De slagkracht van de VGC zal vergroten als we hier alert op inpikken (…). 

Het Stedelijk beleid gaat voortdurend op zoek naar nieuwe krachten die in de stad de kop opsteken en 
onderzoekt hoe de VGC daarop kan inspelen. Op die manier wordt de VGC als kleine, flexibele overheid in 
Brussel een labo voor nieuwe oplossingen en praktijken. Die labofunctie moeten we koesteren en in de verf 
zetten, ze maakt de VGC uniek (…)”. 

                                                           

1 Zoals omschreven op de website van de VGC, www.vgc.be.  
2 Aan de basis van het Vlaamse Stedenbeleid lag o.a. het witboek Stedenbeleid van de Vlaamse overheid. Zie F. De Rynck (ed.), De eeuw 
van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden, Brugge, Die Keure, 2003. 

http://www.vgc.be/
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De basishouding en stedelijke beleidsvisie van de VGC is er een van samenwerking en openheid om – met 
respect voor ieders rol en opdracht – vorm te geven aan een duurzaam stadsproject.  

De focus van het stedelijk beleid van de VGC omvat het zoeken naar antwoorden op de grootstedelijke 
uitdagingen door verbindend te werken op verschillende vlakken: door samenwerking over de grenzen van 
overheden en (beleids)domeinen heen, door samenwerking en kennisdeling met publieke partners, 
middenveld en private actoren, door participatie en betrokkenheid te stimuleren van zowel gekende als 
nieuwe (burger)bewegingen en netwerken.  

In het stedelijk beleid van de VGC zijn de vinger aan de pols houden en de stedelijke labofunctie essentieel. 
Aandacht hebben voor de dynamiek en verandering in de stad betekent op zoek gaan naar nieuwe krachten die 
in de stad de kop opsteken en onderzoeken hoe die bij het stedelijk beleid van de VGC betrokken kunnen 
worden. 

 

3.3 Organisatie 

3.3.1 Organisatieconcept 

De cel Stedelijk Beleid wordt sinds 2009 organisatorisch gepositioneerd bij de diensten van de leidend 
ambtenaar, onder rechtstreekse aansturing van de leidend ambtenaar. De cel is een transversale dienst die 
samenwerkt met alle onderdelen van de VGC. Het collegebesluit nr. 09/56 van 22 januari 2009 bepaalt dat 
volgende diensten deel uitmaken van de diensten van de leidend ambtenaar: 

- de kanselarij 
- de auditdienst 
- de juridische dienst 
- de preventiedienst 
- de meet- en weetcel 
- de cel stedelijk beleid 
- ICT en communicatie 

 

3.3.2 Personeelskader 

In het personeelsplan van de VGC zijn volgende functies voorzien: 1 VTE niveau A2M (deskundige-coördinator) 
en 5 VTE niveau A1 (adjuncten van de directeur). 3 VTE zijn halftijds toegewezen aan de drie algemene directies 
waar zij ingebed zijn, en waar zij andere opdrachten uitvoeren voor deze algemene directies. Dit betekent dat 
de cel Stedelijk Beleid de facto 4,5 VTE omvat. 
Vanaf 2012-2013 kon door de inzet van 1 VTE een VGC-Europawerking en een werking rond Roma worden 
uitgebouwd. De inzet van een medewerker op Europese fondsen resulteerde de voorbije jaren in een grote 
‘return on investment’

3
. De beperkte investering in een halftijds personeelslid wordt, zoals in andere steden en 

lokale besturen met een Europawerking, de facto meer dan terugverdiend door meer Europese middelen aan 
te trekken voor de VGC en het Nederlandstalige Brusselse werkveld. 
 
Bij het begin van de voorbije mandaatperiode (2011-2012) werd een werkwijze voor een efficiënte financiële 
monitoring van de Stedenfondsmiddelen uitgewerkt door de cel Stedelijk Beleid om de zakelijke en financiële 
opvolging van het Stedenfonds te optimaliseren. Er werd een werkwijze uitgewerkt waarbij de samenwerking 
tussen de directie Financiën en Begroting en de cel Stedelijk Beleid en de (algemene) directies gegarandeerd 
kon worden. 
 
  

                                                           
3 Diverse EFRO-dossiers, opvolging ESF, opvolging van andere Europese fondsen en calls, EU-studiedagen, EU-netwerken, enz. 
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Organogram 
 
De cel Stedelijk Beleid is ingebed in de Diensten van de Leidend Ambtenaar en is als volgt samengesteld: 
 

1. De deskundige-coördinator Stedelijk Beleid stuurt de cel Stedelijk Beleid aan en is het centrale 
aanspreekpunt stedelijk beleid voor het College en de administratie van de VGC, voor andere 
overheden en stedelijke actoren. 
 

2. Drie adjuncten van de directeur van de cel Stedelijk Beleid behoren in het Personeelsplan van de VGC 
bij de cel Stedelijk Beleid, maar worden halftijds ingezet in de drie algemene directies waar zij zorgen 
voor een continue informatiedoorstroming tussen de algemene directies en de cel Stedelijk Beleid, 
o.a. m.b.t. de Duurzame Wijkcontracten, Stedenfonds, Europese fondsen, enz. Daarnaast voeren zij 
halftijds opdrachten uit voor de algemene directie waar zij ingebed zijn. 
 

3. Twee adjuncten van de directeur van de cel Stedelijk Beleid zijn aangesteld voor algemene 
ondersteuning in het kader van het Stedelijk Beleid en voor enkele specifieke opdrachten. Deze 
opdrachten omvatten onder meer: de Romawerking (Roma-stewards, ESF-Roma-project, enz.), de 
Europawerking, de opvolging van het beleidsinstrument Vlaamse stadsvernieuwing, de projectoproep 
‘sociale stadsinnovatie’, de opvolging van de Brusselse wijk- en stadsvernieuwingscontracten, … 
 

4. De adjunct van de directeur financiën Stedenfonds is aangesteld bij de directie Financiën en Begroting 
voor de financiële monitoring van het Stedenfonds, maar is deeltijds verankerd in de cel Stedelijk 
Beleid in functie van een goede informatie-uitwisseling en samenwerking. 

 
Hieronder schematisch voorgesteld.  
 

 

3.4 Evaluatie en analyse van de huidige positie 

3.4.1 Evaluatie op hoofdlijnen van de voorbije periode (2010-2015) 

In de loop van 2009 werd een cel Stedelijk Beleid opgericht, transversaal gepositioneerd onder de hiërarchische 
leiding van de leidend ambtenaar. In de loop van 2010 werd de deskundige-coördinator Stedelijk Beleid 
aangesteld. De voorbije jaren verwierf de cel Stedelijk Beleid een plaats in de VGC door het opnemen van een 
coördinerende rol bij beleidsthema’s die telkens meerdere beleidsdomeinen aanbelangen en/of die een 
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transversale band hebben met andere overheden (opvolging Vlaamse en Brusselse instrumenten voor 
stadsherwaardering, Europese fondsen, Stedenfonds, enz.). 

Terugkijkend naar de voorbije jaren kunnen we stellen dat de cel Stedelijk Beleid met een relatief kleine 
personeelsbezetting een hele reeks geboekte resultaten kan voorleggen die voor de VGC van belang zijn. De cel 
Stedelijk Beleid werd op de kaart gezet en zowel intern als extern vindt men de weg naar de cel Stedelijk 
Beleid. De cel vormt een aanspreekpunt voor samenwerking en contacten met andere overheden: van Europa 
over de Vlaamse steden, tot verschillende diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse 
gemeenten. Ook het Nederlandstalige Brusselse werkveld kent de weg naar de cel Stedelijk Beleid steeds beter. 

De voorbije jaren vormde de cel Stedelijk Beleid een inhoudelijk sterk en goed draaiend team. Er was en is een 
goede werksfeer, een grote collegialiteit, flexibiliteit en sterke betrokkenheid bij het werk en bij Brussel. Ook 
de deskundigheid van de teamleden van de cel Stedelijk Beleid nam met de jaren toe en voor de VGC relatief 
nieuwe inhoudelijke terreinen werden verkend (Europese programma’s en fondsen, stadsvernieuwing, …). De 
deskundige-coördinator vormde zowel inhoudelijk als organisatorisch een goed klankbord voor de cel Stedelijk 
beleid. De positieve werking werd bevestigd in de tussentijdse (2012) en eindevaluatie (2015) door het College 
van de VGC, met een beoordeling ‘zeer goed’.  

De doelstellingen van het vorige management en operationeel plan (2010-2015) Stedelijk Beleid werden 
gerealiseerd. Verder werden heel wat bijkomende taken en opdrachten toevertrouwd aan de cel Stedelijk 
Beleid die steeds tot een goed einde werden gebracht

4
. Voor een globaal overzicht verwijzen we naar het 

document dat voor de eindevaluatie van de mandaathouder Stedelijk Beleid (september 2015) werd 
opgeleverd. Hieronder geven we enkel de belangrijkste realisaties van de voorbije mandaatperiode (2010-
2015) weer: 
 

1. De werking en de positionering van de cel Stedelijk Beleid werd verbeterd en gestroomlijnd. 
2. Realisatie van een degelijke beleidsvoorbereiding en -ondersteuning in het kader van het stedelijk 

beleid, met o.a. diverse beleidsnota’s, de beantwoording van parlementaire vragen en een proactieve 
opvolging via tal van kabinetsnota’s. 

3. Er was een goede inhoudelijke, zakelijke en financiële coördinatie en monitoring van het Stedenfonds, 
met een degelijke coördinatie van de opmaak van een nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds 
2014-2019 en een gestructureerde opvolging en monitoring van de Stedenfondsmiddelen en -
doelstellingen voor zowel Stedenfonds II (2008-2013) als Stedenfonds III (2014-2019). 

4. Er werd een versterkte en meer gestroomlijnde aanpak van de Duurzame Wijkcontracten 
gerealiseerd, met een intensievere opvolging van de nieuwe en lopende wijkcontracten. Dit vertaalde 
zich ten opzichte van de voorgaande periode o.a. in een grotere betrokkenheid van en heel wat meer 
middelen voor Nederlandstalige diensten, voorzieningen en organisaties in het kader van de 
Duurzame Wijkcontracten. Ook het vernieuwde gewestelijke beleid betreffende territoriale planning 
en stadsontwikkeling (met o.a. ATO, planningsbureau, stadsvernieuwingscontracten) werd van nabij 
opgevolgd. Tot slot werd expertise rond stadsvernieuwingsprojecten opgebouwd in het kader van het 
Vlaamse beleidsinstrument Stadsvernieuwing.  

5. De voorbije jaren bouwde de cel Stedelijk Beleid zowel in Brussel als in de Vlaamse steden een breed 
netwerk aan stedelijke contacten uit, o.a. inzake beleidsplanning, inspraak en participatie, wijk- en 
stadsvernieuwing en Europawerking.  

6. In de voorbereiding van het nieuwe Stedenfondsprogramma 2014-2019 organiseerde de cel Stedelijk 
beleid het grootste transversale inspraak- en participatietraject uit de recente geschiedenis van de 
VGC, nl. Stadspiratie 2012-2013. 

7. Een subsidiebeleid stedelijk beleid werd ontwikkeld, met subsidies voor vernieuwende stedelijke 
initiatieven in het kader van de projectoproep ‘innoverende stedelijke netwerken’ (2014). 

8. Er werd een beginnende Europawerking ontwikkeld met Europese contacten en netwerking, 
kennisopbouw, sensibilisering, ondersteuning van het Nederlandstalige werkveld bij het verwerven 
van inzicht in Europese fondsen en dossieropmaak. Daarnaast ontwikkelde de cel Stedelijk Beleid ook 
enkele Europese subsidiedossiers (EFRO, ESF) die gehonoreerd werden. 

                                                           
4 De coördinatie van de beleidsverklaringen, rapport van de Task Force Brussel (TFB), redactie van beleidsnota’s, coördinatie van het 
aanbevelingsrapport, enz. 
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9. De cel Stedelijk Beleid stond in voor de coördinatie van de werking van de Roma-stewards en een 
Europees Roma-dossier. 

10. De interne transversale dynamiek werd gestimuleerd, o.a. via deelname aan de transversale 
werkgroepen en door de organisatie van een Brusselvorming voor personeelsleden van de 
administratie. 

 

 
 

3.4.2 SWOT-analyse 

Op basis van de hierboven weergegeven historiek, kan een SWOT-analyse worden gemaakt van de werking van 
de cel Stedelijk Beleid. Daaruit blijkt ook wat verbetermogelijkheden zijn. 
 
 

STERKTES 

 

 Beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 
2014-2019 geeft richting aan het stedelijk beleid van de 
VGC. 

 Transversale positionering van de cel Stedelijk Beleid. 

 Openheid om horizontaal/transversaal te werken. 

 Opgebouwde expertise m.b.t. transversale en vaak 
complexe beleidsthema’s: wijk- en stadsvernieuwing, 
Europese fondsen, participatie, enz. 

 Een uitgebreid netwerk aan contacten in het stedelijk 
netwerk, zowel in Brussel als daarbuiten. Een goede 
terreinkennis van Brussel. 

 Grote betrokkenheid van de medewerkers van de cel 
Stedelijk Beleid bij de stad en bij stedelijke dynamieken. 
De medewerkers zijn geëngageerd, flexibel, collegiaal 
en klantvriendelijk. 

 Generalistisch team, wat in functie van het stedelijk 
beleid vooral een meerwaarde betekent. 
 

ZWAKTES 

 

 De beleidsvoorbereiding en –uitvoering is sterk 
ingebed in de beleidsdirecties en wordt vooral vanuit 
een categoriale, thematische invalshoek gevoerd. Dit 
kan een belemmering vormen voor een meer 
geïntegreerde beleidsvoering. 

 In het kader van bepaalde beleidsinstrumenten 
(stadsherwaardering, Europese structuurfondsen, 
andere gewestelijke programma’s) is de inspraak van 
de VGC nog te beperkt. 

 Grote verscheidenheid in beleidsmateries, wat het 
noodzakelijke studiewerk in de breedte vergt 
(holistische, brede kijk noodzakelijk). 

 Beperkte administratieve omkadering voor de cel 
Stedelijk Beleid. 
 
 

KANSEN 

 

 Toenemend belang van steden in de wereld en in 
België, en daarmee gepaard gaand stijgend belang van 
stedelijk beleid. 

 Blijvende nood aan interne samenwerking en 
afstemming tussen beleidsdomeinen. 

 Nood aan samenwerking met andere overheden en 
institutionele actoren om maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren. 

 Samenwerking en uitwisseling met diverse kennis- en 
expertise centra (zoals het KCVS, KSCE, BSI). 

 Samenwerking met het nieuwe Brusselse 
Planningsbureau (BPB) i.f.v. kennisdeling en 
stadsvernieuwing. 
 

BEDREIGINGEN 

 

 Communautaire spanningen en institutionele 
hervormingen zonder betrokkenheid van de VGC. 

 De onderlinge samenwerking en kennisdeling tussen 
de verschillende Brusselse bestuursniveaus kan vaak 
beter. 

 Vlaamse regelgeving en beleidsvoering die sterk 
sectorspecifiek en weinig geïntegreerd is. 

 Gebrek aan duidelijkheid over de mogelijkheden van 
de VGC (gemeenschapsmateries) in het kader van de 
Stadsvernieuwingscontracten. 

 Onzekerheid over de toekomstige modaliteiten van 
het Stedenfonds als financieringsinstrument. 
 

 

3.5 Randvoorwaarden 

In het Personeelsplan van de VGC is volgende personeelsbezetting voor de cel Stedelijk Beleid voorzien: 1 VTE 
niveau A2M (deskundige-coördinator), 5 VTE niveau A1 (adjuncten van de directeur). Volgens de 
organisatorische regeling van de voorbije mandaatperiode voeren drie adjuncten van de directeur elk voor, in 
de praktijk minstens, 0,5 VTE (of 2,5 dagen per week) opdrachten uit in de algemene directies waar zij ingebed 
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zijn. Dit betekent dat het aantal effectieve VTE van de cel Stedelijk Beleid de facto maximaal 4,5 VTE bedraagt. 
Een adequate administratieve omkadering voor de cel Stedelijk Beleid is niet voorzien. 

Voor een goede uitvoering van de in dit plan geformuleerde ambities en doelstellingen, is een correcte 
personeelsinzet noodzakelijk. Een kleine maar slagkrachtige dienst kan zeker een verschil maken. Werken voor 
de cel Stedelijk Beleid blijft niettemin een evenwichtsoefening: het aantal opdrachten is groot en gevarieerd, 
waardoor prioriteiten telkens opnieuw afgewogen moeten worden. Het komt er dan ook steeds op neer om 
met de nodige realiteitszin de juiste prioriteiten te stellen. Dit management en operationeel plan vormt 
hiervoor de toetssteen. 

In dit plan zijn per doelstelling en acties geen aparte randvoorwaarden opgesomd. Enerzijds om het plan niet 
nodeloos te verzwaren. Anderzijds om herhalingen te vermijden. De belangrijkste randvoorwaarden zijn 
bovendien te herleiden tot volgende elementen: 

- een goede interne samenwerking in de VGC. Het welslagen van een transversaal gerichte overheid is 
afhankelijk van de goede samenwerking tussen de (algemene) directies, entiteiten en de cel Stedelijk 
Beleid. 

- een goede samenwerking tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de 19 Brusselse gemeenten. 

- een goede kennisdeling- en uitwisseling met andere (Vlaamse) steden en kennis- en expertisecentra. 
- een goede relatie tussen administratie en beleid, met respect voor elkaars rol en opdrachten. 
- een correcte omkadering op het gebied van personeel in functie van de toegewezen opdrachten en 

taken. 
- voldoende budgettaire middelen. 
- voldoende tijd voor de realisatie van de opdrachten. 

 

Indien de bovengenoemde randvoorwaarden en het personeelskader sterk wijzigen, dan dienen ook de 
werking en activiteiten van de cel Stedelijk Beleid zoals uitgewerkt in voorliggend managementplan te worden 
bijgestuurd. 
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IV. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
 

Algemeen 

Dit management en operationeel plan wil het College van de VGC de basis leveren voor een sturing op de 
doelstellingen en acties van de cel Stedelijk Beleid. Dit plan vertrekt vanuit de beleidsdocumenten 
(bestuursakkoord, beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media) die richting geven aan het stedelijk 
beleid voor de komende periode. Tegelijkertijd wil dit plan vooral ook een flexibel werkinstrument zijn dat 
waar nodig kan worden bijgestuurd. Dit plan is opgevat rond volgende strategische doelstellingen, die telkens 
worden verfijnd in een reeks operationele doelstellingen en acties: 

SD 1. Versterken van het stedelijk beleid van de VGC en ondersteunen van de transversale dynamiek 

SD 2. Versterken van de wijk- en stadsontwikkeling door in te tekenen op programma’s van andere 
overheden 

SD 3. Coördineren van en intekenen op strategische en transversale fondsen en programma’s 

SD 4. Versterken van de samenwerking met andere overheden 

SD 5. Investeren in kennisdeling, innovatie en participatie 

SD 6. Versterken van de sociale cohesie via transversale initiatieven voor kwetsbare doelgroepen in 
kansarme wijken 

SD 7. Coördineren van de werking van de cel Stedelijk Beleid 

 

Informatie over de opbouw van het management en operationeel plan Stedelijk Beleid 

1. Doelstellingen en acties 

Iedere operationele doelstelling wordt in concrete acties vertaald. Voorafgaand aan de (strategische en/of 
operationele) doelstelling geven we waar relevant een korte uitleg over het thema onder de subtitel ‘situering’. 

2. Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden werden al eerder in dit rapport in generieke termen aangehaald. Ze gelden voor de 
verschillende doelstellingen en acties en worden niet meer per doelstelling/actie herhaald. 

3. Financieel kader 

De meeste doelstellingen en acties van dit management en operationeel plan vergen de inzet van de 
medewerkers van de cel Stedelijk Beleid. Het aantal doelstellingen waar andere middelen voor voorzien zijn, is 
relatief beperkt. Het gaat in hoofdzaak over de middelen voor de projectoproep ‘Bruss-it’ rond sociale 
stadsinnovatie, de geïntegreerde wijkwerkingen en de Romawerking (deze laatste in hoofdzaak via specifieke 
Europese en Vlaamse middelen). Voor de verschillende doelstellingen en acties in dit plan geven we dan ook 
geen afzonderlijk budget weer. 

4. Partners 

De cel Stedelijk Beleid heeft een transversale opdracht en werkt met alle onderdelen van de VGC samen. De cel 
Stedelijk Beleid werkt ook samen met verschillende andere overheden, organisaties en instellingen. Voor de 
verschillende doelstellingen en acties in dit plan benoemen we wel de externe partners, maar niet de interne. 
De cel Stedelijk beleid werkt voor de meeste doelstellingen en acties dan ook met zowat alle onderdelen, en in 
het bijzonder met de algemene directies en entiteiten, van de VGC samen. Het heeft bijgevolg weinig zin deze 
steeds opnieuw bij elke doestelling te vermelden. 

5. Tijdspad 

Er wordt voor gekozen om achteraan dit plan een overzicht te geven van het tijdspad van de doelstellingen 
voor de volledige mandaatperiode (namelijk tot het voorjaar van 2022). 
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SD I. Versterken van het stedelijk beleid van de VGC en 
ondersteunen van de transversale dynamiek 
 
Algemene situering 

Deze doelstelling sluit aan bij SD2 OD1, OD2 en OD3 van de beleidsnota Stedelijk Beleid 2014-2019 en SD3 OD 
3.1 en OD 3.2 van het MOP 2013-2018 van de leidend ambtenaar. 

 
De beleidsvoorbereiding in het kader van het Stedelijk Beleid verliep de voorbije jaren grotendeels vlekkeloos. 
Vragen van het College en parlementaire vragen werden steeds tijdig en accuraat beantwoord. De voorbije 
periode was de cel Stedelijk Beleid ook betrokken bij heel wat overkoepelende opdrachten. Daarmee vervult ze 
de facto de rol van een strategische cel binnen de VGC die transversale beleidsthema’s opneemt, zoals ook het 
MOP 2013-2018 van de leidend ambtenaar bevestigt. Beleidsinhoudelijke vragen die één beleidsdomein 
overstijgen, worden dan ook vaak opgenomen door de cel Stedelijk Beleid. 
 
OD 1.1 Verzekeren van een kwaliteitsvolle beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het stedelijk beleid en 
ondersteunen van de algemene en strategische beleidsvoorbereiding van de VGC bij overkoepelende 
beleidsthema’s 
 
Acties: 
1. Ondersteunen van het College van de VGC bij de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie 

van het stedelijk beleid (beantwoorden van parlementaire vragen, enz.) 
2. Redactie van beleidsnota’s en beleidsvoorstellen m.b.t. het stedelijk beleid van de VGC 
3. Ondersteuning bieden bij en ambtelijke coördinatie van transversale en strategische beleidsteksten en –

thema’s (bv. de jaarlijkse beleidsverklaringen, beleidsnota’s, aanbevelingsrapport, bestuursakkoord, …) 
4. Ondersteunen van het College en de administratie van de VGC bij het behandelen van beleidsthema’s en 

institutionele vraagstukken die één beleidsdomein overstijgen 
 

OD 1.2 Ondersteunen en stimuleren van de transversale dynamiek in de VGC 
 
Situering 
Stedelijk beleid is per definitie multidisciplinair en transversaal, en wil een samenhangend antwoord bieden op 
de vele maatschappelijke uitdagingen. Stedelijk beleid betekent verder kijken dan de afzonderlijke 
doelstellingen van elk beleidsdomein op zich, en impliceert een zoektocht naar de ‘win-win’-mogelijkheden. In 
de VGC zijn er verschillende beleidsdomeinen en –doelstellingen die met elkaar verweven zijn, en waar 
afstemming en samenwerking ook in de toekomst een grote meerwaarde kunnen bieden. 
De transversale positionering van de cel Stedelijk Beleid maakt dat het werk van deze cel niet los kan worden 
gezien van het werk van de verschillende beleidsdomeinen, en dat al haar opdrachten en acties hier nauw mee 
verweven zijn. 
 
Acties: 
1. Ondersteunen van het College en de administratie van de VGC bij transversale initiatieven, projecten en 

projectoproepen 
2. Organiseren en opvolgen van het overleg ‘Transversaal Stedelijk Beleid’ met de leidend ambtenaar, 

algemeen directeurs en entiteitsverantwoordelijken 
3. Samen met de leidend ambtenaar, algemene directies en entiteiten thema’s definiëren die (meer) 

afstemming, samenwerking en/of een transversale aanpak vereisen 
4. Samen met de leidend ambtenaar, de algemene directies en entiteiten methodieken uitwerken voor het 

behandelen van transversale thema’s 
5. Samen met de leidend ambtenaar, algemene directies en entiteiten evalueren en waar nodig bijsturen van 

transversale initiatieven 
6. Actief deelnemen aan en ondersteunen van transversale platformen binnen de administratie 
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OD 1.3 (Mee) voorbereiden van een beleidskader voor een strategische meerjarenplanning ter vervanging 
van de planning in het kader van de lokale sectordecreten 

 
Situering 

Met het Planlastendecreet kwam de Vlaamse overheid tegemoet aan de bekommernissen van de lokale 
besturen in het Vlaams Gewest over de planlasten die gepaard gaan met uiteenlopende subsidieregelingen 
vanuit verschillende Vlaamse departementen en agentschappen. Voor de VGC betreft het hier volgende lokale 
sectordecreten waar de VGC middelen voor ontvangt van de Vlaamse overheid: stedenfonds, lokaal 
jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal cultuurbeleid. In het bestuursakkoord 2014-2019 en ook in de 
beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-2019 werd het uitwerken van een strategische 
meerjarenplanning opgenomen: 

“De beleidsovereenkomst Stedenfonds III werd door het vorige College goedgekeurd en loopt tot 2019. 
Via addenda kan deze beleidsovereenkomst aangepast worden aan nieuwe beleidskeuzes en aan 
nieuwe bestuurlijke en budgettaire omstandigheden. Op langere termijn kan het beleidsplan 
Stedenfonds, bij uitstek een transversaal plan, ook een basis zijn voor de strategische planning die op 
termijn ook in de Vlaamse Gemeenschapscommissie de sectorale plannen zal vervangen – of 
opslorpen.” 

In het kader van het Stedenfonds heeft de VGC ervaring met het ontwikkelen en coördineren van een 
transversale meerjarenplanning die beleidsdoelstellingen van alle beleidsdomeinen omvat, en waarbij aan alle 
doelstellingen ook een budget en prestaties zijn gekoppeld, en een link wordt gelegd naar maatschappelijke 
evoluties en indicatoren. De ervaring met de zesjaarlijkse beleidsplanning van het Stedenfondsprogramma is 
daarom relevant als opstap naar een strategisch meerjarenplan voor de VGC. Deze meerjarenplanning kan de 
sectorspecifieke plannen in het kader van de lokale sectordecreten vervangen. 

Acties: 
1. (Mee) onderzoeken van de mogelijkheden en modaliteiten voor een strategisch meerjarenplan in de VGC 

ter vervanging van de planning in het kader van de lokale sectordecreten 
2. (Mee) uitwerken van een procesarchitectuur en timing om tot een strategische meerjarenplanning in de 

VGC te komen ter vervanging van de planning in het kader van de lokale sectordecreten 
 

OD 1.4 Het stedelijk beleid van de VGC zichtbaar maken 

Acties: 
1. Versterken van de communicatie over het stedelijk beleid van de VGC via diverse kanalen (VGC-

jaarverslagen, communicatieproducten, website, sociale media, intranet, …) 
2. Meewerken aan initiatieven van andere overheden en partners om het stedelijk beleid van de VGC in de 

kijker te plaatsen (bv. ‘Slim in de Stad’-prijs) 
3. Ontwikkelen van ideeën en uitwerken van acties die het stedelijk beleid van de VGC in de schijnwerpers 

plaatsen 

 
SD 2. Versterken van de wijk- en stadsontwikkeling door in te 
tekenen op programma’s van andere overheden  
 
Algemene situering 

Deze doelstelling sluit aan bij SD3 OD2 en OD3 van de beleidsnota Stedelijk Beleid 2014-2019 en SD3 OD 3.4 
van het MOP 2013-2018 van de leidend ambtenaar. 

 
De voorbije jaren zette de cel Stedelijk Beleid in op een meer gestroomlijnde en actieve rol voor de VGC in de 
Duurzame Wijkcontracten. De concrete output van de voorbije periode (2010-2015) bestaat uit een grotere 
betrokkenheid van Nederlandstalige voorzieningen bij de Duurzame Wijkcontracten en een hele waaier van 
Nederlandstalige initiatieven die werden opgenomen in de basisprogramma’s. 
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Sinds 2013 bouwde de cel Stedelijk Beleid ook expertise op in het kader van het Vlaamse beleidsinstrument 
Stadsvernieuwing, wat o.a. leidde tot de realisatie van een voorstudie en een conceptstudie voor een 
stadsvernieuwingsproject op de sites van Abattoir nv en de Erasmushogeschool Brussel. Ook het gewestelijk 
beleid op het vlak van stadsontwikkeling en territoriale planning werd van nabij opgevolgd. 
 

OD 2.1 Participeren aan de Duurzame Wijkcontracten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Situering 
De Duurzame Wijkcontracten zijn stedelijke ontwikkelingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
die worden uitgevoerd in een partnerschap met de gemeenten en tal van andere stedelijke actoren. Sinds 2015 
worden twee in plaats van vier Duurzame Wijkcontracten per jaar gelanceerd, ofwel tien per legislatuur (i.p.v. 
20 tijdens de vorige legislatuur). Het budget per wijkcontract dat sinds de jaren 1990 stelselmatig is 
toegenomen, blijft de komende jaren gehandhaafd rond ongeveer 15 miljoen EUR per wijkcontract. De 
vrijgekomen middelen zullen worden gebruikt voor de financiering van een nieuw 
stadsontwikkelingsinstrument in Brussel, de zogenaamde stadsvernieuwingscontracten (SVC’s) of ‘contrats de 
rénovation urbaine’ (CRU’s). 

De Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling, Huisvesting en Renovatie (RVOHR) wordt vervangen door een nieuwe 
Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). Hiermee wordt het grondgebied waarbinnen duurzame 
wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten mogelijk zijn, uitgebreid met een aantal stedelijke zones. Een 
van de wijzigingen is dat niet enkel meer woongebied, maar ook zogenaamde ‘gemengde zones’ in aanmerking 
komen. 

De VGC en Duurzame Wijkcontracten 
 
Het opvolgen van de wijkcontracten binnen de VGC is een gezamenlijke opdracht van de cel Stedelijk Beleid 
(SB) en de entiteit Gemeenschapscentra (GC), in casu het lokale GC. Daarbij staat de cel Stedelijk Beleid in voor 
de coördinatie van het geheel vanuit VGC-perspectief en zorgt het lokale gemeenschapscentrum mee voor de 
lokale netwerkontwikkeling. Voor de lokale netwerkontwikkeling is en blijft een wijkcontract een bijzondere 
opportuniteit, waar nieuwe netwerken, nieuwe dynamieken en nieuwe concrete projecten en initiatieven het 
licht zien. De VGC heeft een vaste plaats in de Wijkcommissies (WiC) van de Duurzame Wijkcontracten, de cel 
Stedelijk Beleid zetelt hier (effectief) samen in met de centrumverantwoordelijke (plaatsvervangend) van het 
lokale gemeenschapscentrum. 
 
De opvolging van de Duurzame Wijkcontracten is zeker een tijdsintensieve opdracht, maar zorgt er tegelijk 
voor dat de VGC zicht heeft op en betrokken is bij de ontwikkeling van de programma’s van de wijkcontracten. 
De ondersteunende rol van de cel Stedelijk Beleid leidde er de voorbije jaren toe dat een hele reeks van nieuwe 
Nederlandstalige initiatieven in de kansarme wijken van Brussel opgenomen werden in de basisprogramma’s 
van de Duurzame Wijkcontracten. Sinds 2011 werden een 25-tal wijkcontracten door de cel Stedelijk Beleid 
opgevolgd. 
 
Om de inbreng van de VGC in de Duurzame Wijkcontracten te structuren en te verbeteren, werd in maart 2011 
een methodologisch kader en stappenplan opgesteld door de cel Stedelijk Beleid en goedgekeurd door het 
College van de VGC. Het stappenplan geeft een overzicht van de verschillende acties die de cel Stedelijk Beleid 
onderneemt. Ten opzichte van het door het College goedgekeurde stappenplan van 2011, is er de voorbije 
jaren een evolutie naar: 

 Een intensere samenwerking en overleg met de gemeentelijke diensten en de Nederlandstalige 
schepenen. De cel Stedelijk Beleid tracht om zoveel mogelijk met de gemeenten samen te werken, om zo 
een draagvlak te creëren voor Nederlandstalige projecten en initiatieven.  

 Voor veel organisaties is het ontwikkelen van een goed project een moeilijke klus. Bijgevolg ondersteunde 
de cel Stedelijk Beleid organisaties steeds vaker bij het opmaken van een dossier. 

 Wat de publieke ruimte betreft, zijn er kansen om gemeenschapsvoorzieningen  nog meer te betrekken 
(bv. in de vorm van (tijdelijke) speel- of leefstraten, het veilig en verkeersluw maken van de 
schoolomgeving, het opzetten van tijdelijke interventies in de publieke ruimte, enz.). 
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Acties: 
1. In samenwerking met de gemeenschapscentra betrekken van de lokale en bovenlokale Nederlandstalige 

organisaties bij de Duurzame Wijkcontracten en hen ondersteunen bij de ontwikkeling van 
projectvoorstellen 

2. Deelnemen aan de wijkcommissies en algemene vergaderingen in het kader van de Duurzame 
Wijkcontracten 

3. Het College van de VGC regelmatig informeren over de stand van zaken van de Duurzame Wijkcontracten 
en de Nederlandstalige projecten opgenomen in de basisprogramma’s 

4. Zorgen voor afstemming met de algemene directies en entiteiten van de VGC over de Duurzame 
Wijkcontracten 

5. Overleg en informatie-uitwisseling organiseren met de directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel (GOB) en met (vertegenwoordigers/diensten van) de gemeentebesturen 

6. Gericht opvolgen van de wijkcommissies van de lopende wijkcontracten, bijvoorbeeld in volgende 
gevallen: 

- bij de herziening van het basisprogramma van de Duurzame Wijkcontracten en bij evaluatie van 
Nederlandstalige initiatieven door de gemeente 

- bij projectoproepen die in de loop van de uitvoering van het programma gelanceerd worden 
 
OD 2.2 Participeren aan de Stadsvernieuwingscontracten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Situering 
Zoals werd aangekondigd in de Gewestelijke Beleidsverklaring 2014-2019, is er een nieuw beleidsinstrument 
voor stadsontwikkeling in de maak: het stadsvernieuwingscontract. Een nieuwe ordonnantie met betrekking 
tot stedelijke herwaardering wordt op het moment dat dit plan wordt geschreven, behandeld in het Brussels 
Parlement. De voornaamste soorten interventies die mogelijk zijn in het kader van de 
stadsvernieuwingscontracten zijn: 1) huisvesting; 2) voorzieningen (sociale cohesie, sport, gezondheid, 
onderwijs, kinderopvang, opleiding en werkgelegenheid, handel, cultuur); 3) openbare ruimte; 4) openbare 
ruimten die deel uitmaken van een netwerk (elementen groen netwerk, haltes openbaar vervoer, …); 5) 
sociaal-economische acties. 

De stadsvernieuwingscontracten bestrijken steeds het grondgebied van meerdere (minstens twee) gemeenten. 
Eind december 2014 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering al vijf globale studiezones voor de 
toekomstige stadsvernieuwingscontracten. Het gaat om volgende zones (zie kaart): 

1. Havenlaan - Citroën - Groendreef – Thurn & Taxis (Stad Brussel / Sint-Jans-Molenbeek) 
2. Noordstation - Brabantstraat - Sint-Lazaruslaan (Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node / Stad Brussel) 
3. Beekkant - Weststation - Ninoofsesteenweg - Brel (Sint-Jans-Molenbeek / Anderlecht) 
4. RoRo - Poincarélaan (Stad Brussel / Anderlecht / Sint-Jans-Molenbeek) 
5. Koningslaan (Vorst / Sint-Gillis) 
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De stadsvernieuwingscontracten zullen de huidige, maar ook de komende legislaturen, worden uitgevoerd. De 
cel Stedelijk Beleid streeft naar een goede participatie van de VGC aan dit beleidsinstrument. Een coherent en 
geïntegreerd stadsvernieuwingsbeleid kan immers niet zonder de verbinding te maken met kwalitatieve 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Acties: 
1. Opvolgen en analyseren van de evoluties in de gewestelijke regelgeving en het beleid rond stedelijke 

herwaardering (nieuwe ordonnantie, uitvoeringsbesluit, beleidsnota’s …) 
2. Organiseren van overleg en samenwerking met het Brussels Planningsbureau, de directie 

Stadsvernieuwing van de GOB, de gemeentebesturen en andere betrokken actoren  
3. De inhoudelijke en financiële mogelijkheden in het kader van de stadsvernieuwingscontracten voor 

Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen onderzoeken en inspelen op concrete mogelijkheden voor 
initiatieven van de VGC en/of van Nederlandstalige organisaties in Brussel 

 
OD 2.3 Opvolgen van en inspelen op het beleid van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot 
Stadsvernieuwing 
 
Situering 
Met het beleidsinstrument Stadsvernieuwing subsidieert de Vlaamse overheid stadsvernieuwingsprojecten die 
een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke bebouwde ruimte koppelen aan initiatieven van 
samenlevingsopbouw en dit door coproductie (zowel met publieke als private partners) realiseren. De Vlaamse 
overheid verleent hiervoor conceptsubsidies (voor de deskundige begeleiding bij het ontwerp van een 
stadsvernieuwingsproject) en projectsubsidies (voor de concrete realisatie van een stadsvernieuwingsproject). 
Het instrument is opgevat als een wedstrijd, waarbij Vlaamse steden en de VGC concept- en projectvoorstellen 
kunnen indienen. 
 
De voorbije twee jaar werd expertise opgebouwd op het gebied van stadsvernieuwing: de VGC realiseerde 
achtereenvolgens een voorstudie en een conceptstudie voor een stadsvernieuwingsproject op de sites van 
Abattoir en Erasmushogeschool Brussel in Kuregem (Anderlecht). Het was de eerste keer sinds de invoering van 
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het Vlaamse instrument stadsvernieuwing in 2002 dat de VGC een conceptsubsidie in de wacht sleepte. In de 
conceptstudie werden aan de hand van ontwerpend onderzoek het programma van publieke en private 
voorzieningen en de ruimtelijke mogelijkheden uitgewerkt. Het doel van de conceptstudie was een globaal 
masterplan ontwikkelen dat gedragen is door de prioritaire partners (Abattoir, Erasmushogeschool Brussel, 
VGC), dat kadert binnen de gemeenschapsbevoegdheden van de VGC en dat zich inschrijft binnen en 
aansluiting zoekt bij de lopende planningsprocessen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Kanaalzone. 
 
De conceptstudie werd afgerond in 2015. De slaagkansen van de effectieve realisatie van het 
stadsvernieuwingsproject, en hieraan voorafgaand van de indiening van een aanvraag voor projectsubsidie bij 
de Vlaamse overheid, hangen ook af van het engagement en de medewerking van de twee voornaamste 
stakeholders, Abattoir nv en Erasmushogeschool Brussel. De goedkeuring van het EFRO-project voor het 
slachthuis van Abattoir, maakt dat het gebied in ieder geval zal ontwikkeld worden, het 
stadsvernieuwingsproject kan op deze dynamiek verder inspelen. Bovendien ligt het projectgebied in de 
studiezone van 2 stadsvernieuwingscontracten (Stadsvernieuwingscontract 3 en stadsvernieuwingscontract 4, 
zie ook OD 2.2), waardoor ook de (financiering van de) ontwikkeling van de (semi)publieke ruimte mogelijk is. 
De kennis die met de studies werd opgedaan, is nuttig voor de verdere ontwikkeling van de rol van de VGC 
binnen het Brusselse stadsvernieuwingsbeleid (opvolging Duurzame Wijkcontracten, 
stadsvernieuwingscontracten, …) en kan zorgen voor de inbreng van interessante Brusselse 
stadsvernieuwingservaring binnen het Vlaamse stedenbeleid (en omgekeerd). 
 
In de Vlaamse beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2014-2019 wordt aangegeven dat het 
instrument stadsvernieuwing deels herzien wordt: naast het ondersteunen van grote en complexe 
stadsvernieuwingsprojecten, zal er aandacht zijn voor projecten die op kortere termijn realiseerbaar zijn, voor 
meer kleinschalige, thematische gerichte stadsontwikkelingsprojecten. Ook hier kunnen zich mogelijke 
opportuniteiten aandienen voor projecten die door de VGC geïnitieerd of ondersteund worden. De cel Stedelijk 
Beleid zal de evolutie van de stadsvernieuwingsinstrumenten van de Vlaamse overheid blijven opvolgen. 
 
Acties: 
1. Opvolgen van de evoluties in het beleid en de regelgeving op het gebied van Vlaamse stadsvernieuwing 
2. Analyseren van de mogelijkheden voor de VGC en Nederlandstalige initiatieven in het kader van concept- 

en projectsubsidies Vlaamse stadsvernieuwing 
3. Organiseren van informatie-uitwisseling en kennisdeling met het team Stedenbeleid, de Vlaamse steden 

en de jury stadsvernieuwing 
4. Verdere expertise op het gebied van Vlaamse stadsvernieuwing opbouwen 
5. Indien haalbaar voorbereiden en ontwikkelen van (een) dossier(s) voor de aanvraag van een concept- 

en/of projectsubsidie in het kader van de Vlaamse Stadsvernieuwing 
6. Draagvlak creëren voor de realisatie van een stadsvernieuwingsproject op de sites van Abattoir nv en 

Erasmushogeschool Brussel (via Vlaamse stadsvernieuwing en/of de Stadsvernieuwingscontracten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 

 

SD 3. Coördineren van en intekenen op strategische en 
transversale fondsen en programma’s  
 

Algemene Situering  

Deze doelstelling sluit aan bij SD3 OD1 en OD2 van de beleidsnota Stedelijk Beleid 2014-2019 en SD3 OD 3.4 
van het MOP 2013-2018 van de leidend ambtenaar. 

Deze doelstelling omvat twee luiken: 

- het opvolgen van Europese structuurfondsen, programma’s en calls (Europawerking) 
- de coördinatie en het beheer van het Stedenfonds 
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1. Europawerking 

Situering 

Oude en nieuwe breuklijnen tekenden de voorbije jaren Europa: economische crisis, Griekse crisis, Brexit, het 
vluchtelingenvraagstuk... Ondanks de donkere wolken die boven Europa hangen, blijft het belang van de EU 
voor (stedelijke) overheden toenemen, zowel op het gebied van regelgeving die de werking van de lokale 
besturen beïnvloedt, als op vlak van transnationale samenwerkingsverbanden en subsidiemogelijkheden. Naast 
de belangrijke structuurfondsen voor regionaal beleid, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), zijn er heel wat andere Europese subsidieprogramma’s waarop 
lokale overheden een beroep kunnen doen om projecten en uitwisselingen te realiseren, bv. Erasmus+, 
Creative Europe, enz.  

De huidige Europese programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. De verschillende Europese fondsen 
en programma’s dragen bij aan de Europese beleidsprioriteiten die vertaald zijn in de Europese 2020-strategie: 

- slimme groei door investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie 
- duurzame groei naar een CO2-arme economie en een competitief bedrijfsleven 
- inclusieve groei met nadruk op banengroei en armoedebestrijding 

Een aantal grote uitdagingen van de VGC in Brussel sluiten aan bij de Europese beleidsprioriteiten: opleiding 
afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt, de strijd tegen schooluitval en (jeugd)werkloosheid, de 
toenemende dualisering tegengaan door in te zetten op sociale en culturele participatie, enz. Specifiek om de 
stedelijke dimensie van het Europees beleid te versterken, ontwikkelde de EU recent een Urban Agenda (Pact 
van Amsterdam, 30 mei 2016). 

In de aanloop naar een nieuwe Europese planningsperiode 2014-2020 werd vanaf 2013 ingezet op het 
verkennen van mogelijkheden m.b.t. het verwerven van Europese fondsen voor de VGC en voor 
Nederlandstalige organisaties in Brussel. Deze verkenningsperiode resulteerde in de uitbouw van een 
Europawerking in de schoot van de cel Stedelijk Beleid. Om ook in de toekomst Europese kansen te benutten, 
wordt de expertise over Europese programma’s en fondsen verder opgebouwd. 

De cel Stedelijk Beleid fungeert binnen de VGC als centraal aanspreekpunt voor wat Europa betreft. Binnen de 
cel Stedelijk Beleid werd de voorbije jaren expertise opgebouwd over Europese fondsen en programma’s. De 
cel houdt de vinger aan de pols via Europese contacten en netwerking, zorgt voor informatiedoorstroming, 
sensibilisering, kennisopbouw en -spreiding zowel binnen de VGC als naar Nederlandstalige organisaties in 
Brussel. De cel Stedelijk Beleid doet dit d.m.v. studiedagen, informatiemomenten, mailings en regelmatige 
updates van projectmogelijkheden op de website vgc.be en via sociale media. Daarnaast geeft de cel Stedelijk 
Beleid organisaties ondersteuning bij de dossieropmaak. 

In de meeste Vlaamse centrumsteden staan diensten vergelijkbaar met de cel Stedelijk Beleid in voor de 
Europawerking (dit zijn doorgaans diensten die instaan voor strategische subsidies en strategische planning, 
ingebed bij de stadssecretarissen van de steden). Dit vanuit de vaststelling dat inspelen op Europese 
mogelijkheden zeker inspanning vergt (namelijk wegwijs raken in het kluwen van Europese middelen), maar 
ook heel wat middelen kan genereren voor het lokale beleid. Dit is voor de VGC niet anders. Door de inzet van 
een halftijdse adjunct van de directeur, kon de cel Stedelijk Beleid een Europese werking ontwikkelen met 
inmiddels een  goede ‘return on investment’ voor de VGC en het Nederlandstalige werkveld in Brussel. 
 

OD 3.1 Opbouwen van netwerken en partnerschappen die over de nodige expertise beschikken op het 
gebied van Europese fondsen en programma’s 

 

Acties: 
1. Samenwerken en kennisdelen met de Europawerking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) 
2. Samenwerken en informatie delen met het Kenniscentrum Sociaal Europa (KCSE) 
3. Samenwerken en informatie uitwisselen met het Vlaams Europees verbindingsagentschap (Vleva) 
4. Samenwerken en informatie delen met thematische EU-contact- en steunpunten die relevant zijn voor de 

VGC (bijvoorbeeld Epos vzw, Jint vzw, EU Sport Link, Creative Europe Culture Desk Vlaanderen, Vlaams 
Contactpunt Europa voor de Burger, National Contact Point Brussels (NCP Brussels))  
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5. Opzetten van (transnationale) EU-partnerschappen in functie van uitwisseling, projectontwikkeling en 
lerende netwerken 

 

OD 3.2 Opvolgen van zowel de Brusselse als de Vlaamse Europese structuurfondsen in functie van de 
mogelijkheden voor Nederlandstalige initiatieven in Brussel 

 

Acties: 
1. Opvolgen van de concrete mogelijkheden voor Nederlandstalige initiatieven in Brussel in het kader van het 

Brusselse EFRO Operationele Programma (OP) en het Vlaamse ESF Operationele Programma (OP) 
2. Opvolgen van zowel het Vlaamse als het Brusselse beleid met betrekking tot de Europese structuurfondsen  
3. Vertegenwoordigen van de VGC in het Comité van Toezicht en het Managementcomité van het ESF OP 

Vlaanderen 
4. Ondersteunen van VGC-diensten en Nederlandstalige initiatieven in Brussel bij projectontwikkeling- en 

beheer in het kader van het ESF OP Vlaanderen en EFRO OP Brussel 
5. Het College van de VGC ondersteunen bij de voorbereiding van de VGC-positie voor de volgende Europese 

programmaperiode (na 2020) 
6. Organiseren van informatie-uitwisseling met de Brusselse Gewestelijke EFRO-cel (GOB), de Afdeling ESF 

van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (WSE) en de ESF-cel van Actiris 
 

OD 3.3 Screenen en ontsluiten van informatie over Europese subsidiemogelijkheden naar VGC-diensten en 
Nederlandstalige organisaties in Brussel 

 

Acties: 
1. Screenen van informatie over interessante Europese subsidieprogramma’s, fondsen en calls  
2. Ontsluiten van informatie over interessante Europese subsidieprogramma’s en projectoproepen via 

informatiemomenten, studiedagen of workshops voor Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen in 
Brussel 

3. Verspreiden van informatie over Europese subsidieprogramma’s en projectoproepen via mailings, de 
website van de VGC en sociale media 

 

OD 3.4 Opbouwen en delen van expertise in de VGC over Europese projectontwikkeling, -indiening en –
beheer 

 

Acties: 
1. Zelf verder expertise opbouwen in de VGC met betrekking tot het ontwikkelen van Europese projecten en 

initiatieven 
2. VGC-diensten informeren over EU-projectmodaliteiten en ondersteunen bij het effectief ontwikkelen, 

indienen en beheren van Europese projecten 
3. Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen in Brussel informeren over EU-projectmogelijkheden en 

ondersteunen bij het effectief ontwikkelen, indienen en beheren van Europese projecten 
 
 

2. Stedenfonds 
 
Situering 

Het Stedenfonds kent, met het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK) en het Sociaal 
Impulsfonds (SIF), een lange voorgeschiedenis. In 2003 werd het SIF geheroriënteerd naar het Stedenfonds. 
Deze heroriëntering, die gepaard ging met een hervorming van het gemeentefonds, was bedoeld om steden te 
stimuleren om niet enkel te vertrekken vanuit een probleemanalyse maar ook aandacht te hebben voor het 
potentieel van de stad en dit vanuit zoveel mogelijk invalshoeken: sociaal, cultureel, economisch, ecologisch, 
fysiek-ruimtelijk… Kortom, werken aan duurzame steden. Het Stedenfonds trad in werking op 1 januari 2003.  
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Met het Stedenfonds wil de Vlaamse overheid de Vlaamse centrumsteden en de VGC ondersteunen bij het 
voeren van een duurzaam stedenbeleid om de volgende doelstellingen te bereiken: 

1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau; 
2° de dualisering tegengaan; 
3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen. 

Het Stedenfonds richt zich tot de Vlaamse centrumsteden en de VGC, waarbij de VGC optreedt als bevoegde 
instelling voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De huidige beleidsovereenkomst van de VGC loopt 
gedurende de periode 2014-2019 (zie ook de inleiding voor meer informatie over de huidige 
beleidsovereenkomst). De cel Stedelijk Beleid staat in voor de algemene coördinatie van het Stedenfonds. Met 
ruim 15 miljoen EUR aan jaarlijks beschikbare middelen (of een beleidsprogramma van meer dan 90 miljoen 
EUR voor zes jaar) is het Stedenfonds een belangrijk beleidsinstrument voor de VGC. De algemene inhoudelijke 
en zakelijke coördinatie en monitoring gebeurt door de cel Stedelijk Beleid, maar steeds in nauwe 
samenwerking met de andere betrokken onderdelen van de administratie. 

 

OD 3.5 Coördineren en beheren van het Stedenfonds in de VGC 

 

Acties: 

Inhoudelijke coördinatie van het Stedenfonds 

1. Globale inhoudelijke monitoring van de doelstellingen en prestaties van de beleidsovereenkomst 
Stedenfonds 2014-2019 en opmaak van de inhoudelijke bijsturingen via addenda 

2. De betrokken diensten in de administratie en de Stedenfondsderden informeren en sensibiliseren over de 
correcte inhoudelijke uitvoering van het Stedenfondsprogramma 

3. Coördineren en opstellen van de voortgangsrapport(en) in het kader van de beleidsovereenkomst 
Stedenfonds 2014-2019 

4. Organiseren van ambtelijk overleg met de Vlaamse overheid over de uitvoering van het Stedenfonds 
5. Ondersteunen van het College bij besprekingen in de Raad van de VGC over het Stedenfonds  
6. Samen met de Meet- en Weetcel opvolgen van de maatschappelijke effecten en indicatoren van de 

beleidsovereenkomst Stedenfonds en opvolgen van de voorziene bevraging door de Vlaamse 
Gemeenschap bij de Brusselse bevolking 

 

Zakelijk beheer van het Stedenfonds 

7. Opvolgen van en communiceren en vorming geven over de zakelijke richtlijnen in het kader van het 
Stedenfonds voor de betrokken diensten in de administratie 

8. Instrumenten ontwikkelen en hanteren voor een goed zakelijk beheer van het Stedenfonds (interne 
handleiding (vademecum), afrekeningsformulieren, modelovereenkomsten, enz.) 

9. Nazicht in de digitale collegeprocedure van alle college(lid)besluiten met Stedenfondsmiddelen 
 

Financiële opvolging van het Stedenfonds 

10. Opmaken en systematisch actualiseren van een heldere financiële Stedenfondsmonitor 
11. Opmaken van het jaarlijkse financiële verslag met alle Stedenfondsuitgaven en opvolgen van de financiële 

Stedenfondsinspectie door de Vlaamse overheid 
12. Opstellen van nota’s in het kader van de begrotingsopmaak en de begrotingswijziging m.b.t. het 

Stedenfonds (m.i.v. Stedenfondsreserves, terugvorderingen, enz.) 
13. Opmaken van de financiële addenda i.v.m. de aanwending van de groeivoetmiddelen  
 
 
OD 3.6 Uitwerken van overgangsbepalingen in het kader van het Stedenfonds 

 
Situering 
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Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziet voor de Vlaamse centrumsteden de integratie van het 
Stedenfonds, net zoals het gros van de andere Vlaamse middelen voor de lokale besturen, in het 
gemeentefonds. Op het moment van schrijven van dit plan, is het voor de cel Stedelijk Beleid nog niet gekend 
welke regeling de Vlaamse overheid voorziet voor de VGC. Naargelang de evoluties (en de timing hiervan) bij 
de Vlaamse overheid zal de VGC de komende jaren de overeenkomst volledig uitvoeren zoals gepland, of 
dienen eventueel overgangsbepalingen en -modaliteiten te worden uitgewerkt, zowel voor VGC-diensten die 
werken met Stedenfondsmiddelen als voor de vele Stedenfondsderden. De VGC zal over de voorbije periode 
(2014-2016/2017) moeten blijven rapporteren, in het bijzonder ook over investeringsuitgaven (hiervan kunnen 
de facturen tot drie jaar na het eindigen van de beleidsovereenkomst Stedenfonds worden ingediend, m.a.w. 
tot en met 2022). 

 

Acties: 

1. Uitwerken van eventuele overgangsmaatregelen met betrekking tot de beleidsovereenkomst Stedenfonds 
2014-2019 

2. Rapporteren over de (buitengewone) uitgaven in het kader van het Stedenfonds aan de Vlaamse overheid 

 

SD 4. Versterken van de samenwerking met andere overheden  
 
Algemene situering 

Deze doelstelling sluit aan bij SD3 OD1 en OD2 van de beleidsnota Stedelijk Beleid 2014-2019 en SD3 OD 3.4 
van het MOP 2013-2018 van de leidend ambtenaar. 

De VGC is geen stadsbestuur, maar een bestuur in de stad. De VGC voert een gemeenschapsbeleid dat vorm 
krijgt in interactie met de beleidsacties van de vele andere overheden die actief zijn op het Brusselse 
grondgebied. De gedeelde verantwoordelijkheid over de stad daagt de VGC permanent uit om samen te 
werken met andere overheden, om zich ‘slim’ te verbinden. De cel Stedelijk Beleid bouwde de voorbije jaren 
zowel in Vlaamse steden als in Brussel een breed netwerk uit in functie van kennisdeling en samenwerking. De 
cel Stedelijk Beleid heeft contacten uitgebouwd met de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse steden, diverse 
gewestelijke actoren en diensten en Brusselse gemeenten. Ook in het kader van de Europawerking werd een 
uitgebreid EU-netwerk opgebouwd. 

 
OD 4.1 Versterken van de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap 
 
Situering 
De cel Stedelijk Beleid speelde een actieve rol in de ambtelijke Task Force Brussel. De deskundige-coördinator 
Stedelijk Beleid is opnieuw aangesteld als lid van de permanente Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel 
(GACB) die midden 2016 werd opgericht door de Vlaamse Regering en het College van de VGC. 

De cel Stedelijk Beleid vormt ook een ‘stedelijk bruggenhoofd’ naar de Vlaamse Gemeenschap. Zoals het in de 
beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-2019 verwoord staat: “In het kader van het 
Vlaamse Stedenbeleid werkt de VGC mee aan de Thuis in de Stad-prijs. De voorbije jaren vielen innoverende 
Brusselse initiatieven meer dan eens in de prijzen. Deze initiatieven benadrukken de rol die de Nederlandstalige 
Brusselaars spelen in het hertekenen van de stad, in nieuwe vormen van ontmoeting, in het inspireren van de 
andere (centrum)steden in Vlaanderen, en laten er een ander, positiever beeld van Brussel zien.” 

5
 

Het overleg met het Vlaams Stedenbeleid krijgt ook vorm via contacten in opvolging van het Stedenfonds. De 
VGC werkt verder actief mee aan andere initiatieven in het kader van het Vlaamse stedenbeleid, denken we 
aan de werking van de Roma-stewards rond de Roma-bevolking in Brussel, ‘stadsvernieuwing’, de ‘Slim in de 
Stad’-prijs, enz. 

Acties: 

                                                           
5
 De voorbije vijf jaar viel de VGC dankzij de sterke dossiers die werden ingediend, meerdere keer in de prijzen, meer bepaald in 2011 

(Micro Marché), 2013 (KVS: Tok Toc Knock), 2014 (City Mine(d)) en 2015 (Atelier Groot Eiland). 
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1. Actieve deelname aan en (mee) voorbereiden van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) in 
functie van een versterking van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel 

2. Opvolgen van de evoluties in het beleid en de regelgeving van het Stedenbeleid van de Vlaamse overheid 
3. Coördineren van de jaarlijkse VGC-deelname aan de ‘Slim in de Stad-prijs’ van de Vlaamse Gemeenschap 

(dossiers voorbereiden, besluitvorming verzorgen, deelname aan de interstedelijke jury, enz.) 
4. Overleg en informatie-uitwisseling organiseren met het team Stedenbeleid (Afdeling Beleid Steden, Brussel 

en de Rand van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB)) 
5. Ontsluiten van projectoproepen en initiatieven in het kader van het Vlaams Stedenbeleid naar 

Nederlandstalige organisaties in Brussel 

 

OD 4.2 Versterken van de samenwerking en kennisdeling met de Vlaamse centrumsteden 

 

Situering 
Brussel deelt heel wat maatschappelijke uitdagingen met de Vlaamse centrumsteden, en zeker met Antwerpen 
en Gent. Verschillende steden kampen net zoals Brussel met een problematiek van demografische groei, 
groeiende diversiteit, toenemende armoede en dualisering en de bijhorende druk op de 
gemeenschapsvoorzieningen die daardoor ontstaat. Good practices en experimenten in Brussel of de Vlaamse 
steden die hun nut hebben bewezen, kunnen gedeeld worden, waarbij de VGC wil inspireren en geïnspireerd 
worden. Het uitwisselen van good practices, bestuurspraktijken… kan de VGC enkel ten goede komen. 
De cel Stedelijk Beleid heeft de voorbije periode een uitgebreid netwerk met de Vlaamse centrumsteden 
ontwikkeld. Er zijn ambtelijke contacten opgebouwd met stadssecretarissen, stedenfondscoördinatoren, 
stadsontwikkelingsbedrijven, verantwoordelijken van strategische departementen, diensten die instaan voor 
beleidsparticipatie, gebiedsgerichte werkingen en wijkmanagers, … van andere steden. 
 
‘Leren van en over steden’ staat centraal in de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS), een 
interlokale vereniging van de dertien Vlaamse centrumsteden, de VVSG en de VGC. De samenwerking met het 
Kenniscentrum biedt de VGC een opstap naar meer kennis- en ervaringsuitwisseling met de andere steden en 
maakt de VGC en Brussel zichtbaar in het Vlaamse stedelijke netwerk. In de schoot van het KCVS en de diverse 
werkgroepen en stuurgroepen wordt overleg gepleegd met de 13 Vlaamse centrumsteden en de VVSG. De 
voorbije periode kwamen daarbij o.a. volgende thema’s aan bod: Europawerking in de steden, gebiedsgericht 
werken, stadsontwikkeling, demografische ontwikkelingen, databeheer en wetenschappelijke onderbouw van 
het beleid in steden, slim ruimtegebruik, duurzame transitie in steden, stedelijke coalities, stadsregionaal 
handelen, enz. 
 
Acties: 
1. Vertegenwoordigen van de VGC in het dagelijks bestuur van het Kenniscentrum Vlaamse Steden 
2. Deelnemen aan het interstedelijk overleg in de schoot van werkgroepen van het Kenniscentrum Vlaamse 

Steden 
3. In de VGC ontsluiten van kennis en informatie van het Kenniscentrum Vlaamse Steden 
4. Verder uitbouwen en onderhouden van rechtstreekse contacten met de Vlaamse centrumsteden in functie 

van kennisdeling en informatie-uitwisseling 
5. Informatie-uitwisseling organiseren met de VVSG over thema’s in het kader van het stedelijk beleid van de 

VGC 

 

OD 4.3  Versterken van de band tussen de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van het 
stedelijk beleid van de VGC 

 
Situering 
Het beleid van de VGC is onlosmakelijk verbonden met dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 bevat heel wat ingrediënten voor een betere interbestuurlijke 
samenwerking op het Brusselse grondgebied. De VGC wil waar mogelijk en opportuun aansluiting zoeken bij 
reeds bestaande programma’s zoals  de ‘Strategie 2025’ of het plan ‘Samen Leven’ van het Brussels Gewest. 
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De Brusselse gewestregering formuleerde bij haar aantreden ambitieuze doelstellingen op het vlak van haar 
territoriaal ontwikkelingsbeleid waarbij ze de uitdagingen waar het gewest voor staat transversaal wil 
aanpakken, gebruik makend van een optimaal territoriumbeheer. Dit territoriumbeheer omvat een bestuurlijke 
‘omwenteling’ op het vlak van ruimtelijke ordening. Alle openbare actoren van territoriale ontwikkeling 
worden samengebracht in een Territoriaal Platform bestaande uit twee aparte entiteiten: het Brussels 
Planningsbureau (of Perspective.Brussels) enerzijds en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) 
anderzijds. 

Het Brussels Planningsbureau bestaat uit een samenvoegen van administraties en cellen die de sociaal-
economische kennis, studie, visie en territoriale planning over Brussel verzamelen, uitwerken en ontsluiten. 
Organisaties zoals het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en het Brussels Instituut voor de 
Statistiek (BISA) gaan op in het Brusselse Planningsbureau. De ‘Maatschappij voor Stedelijke Inrichting’ is een 
openbare grondontwikkelaar belast met de operationele uitvoering van projecten. Hoewel het Territoriaal 
Platform in eerste instantie een interne reorganisatie binnen de gewestelijke structuren betreft, is het van 
belang dat de VGC betrokken wordt bij de opdrachten die dit platform zal uitvoeren.  

Op Brussels gewestelijk niveau onderhoudt de cel Stedelijk Beleid o.a. contacten met de directies 
Stadsvernieuwing en Stadsplanning, het ATO, de Brusselse bouwmeester, de EFRO-cel, het recente opgerichte 
Brussels Planningsbureau, enz. Deze netwerken zijn belangrijk in functie van de opvolging van de 
wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, stadsvernieuwing, territoriale ontwikkeling en Europese 
fondsen. 

 

Acties: 
1. Analyseren van en voorstellen formuleren over beleidsplannen en regelgeving van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest die relevant zijn voor de VGC (GPDO, ordonnanties en uitvoeringsbesluiten m.b.t. 
stadsvernieuwingsbeleid en –instrumenten) 

2. Analyseren van de impact van de beleidsevoluties inzake territoriale planning en stadsontwikkeling in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gemeenschapsvoorzieningen 

3. Deelnemen aan de raad van bestuur en algemene vergadering van het Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling (ATO) (totdat deze in de loop van 2017 ontbonden wordt) 

4. Samenwerking en kennisdeling met het Brusselse Planningsbureau (BPB) structuren en organiseren 
5. Versterken van de samenwerking en informatie-uitwisseling met de directie Stadsvernieuwing van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 
6. Informatie uitwisselen met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) 

 

OD 4.4 Bevorderen van de samenwerking tussen de VGC en de 19 Brusselse gemeenten in functie van het 
stedelijk beleid van de VGC 

 
Situering 
Samenwerken met de 19 Brusselse gemeentebesturen is belangrijk voor de VGC. Gemeenten organiseren of 
ondersteunen heel wat gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen, bibliotheken, kinderdagverblijven, 
jeugdwerkingen, … De VGC subsidieert, ondersteunt en faciliteert de gemeenten bij het voeren van een 
Nederlandstalig gemeenschapsbeleid in Brussel. Soms treedt de VGC plaatsvervangend op, vaker is zij een 
partner waar mee wordt samengewerkt om dossiers op de rails te krijgen en een aanbod van 
gemeenschapsvoorzieningen uit te bouwen. 

De cel Stedelijk Beleid heeft de voorbije jaren contacten uitgebouwd met de Nederlandstalige schepenen, de 
schepenen bevoegd voor wijkcontracten en stadsontwikkeling en gemeentelijke diensten bevoegd voor 
Nederlandstalige Aangelegenheden, stadsrenovatie en wijkontwikkeling. Deze netwerken worden de komende 
periode onderhouden en versterkt. 

Acties: 
1. Uitbouwen van contacten en netwerken op het gemeentelijk niveau in functie van het (stedelijk) beleid 

van de VGC 
2. Samenwerking initiëren met de gemeentelijke diensten in functie van het (stedelijk) beleid van de VGC (bv. 

in het kader van de wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, enz.) 
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3. Informatie-uitwisseling organiseren met de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) over relevante thema’s in het kader van het (stedelijk) beleid van de VGC 

 

SD 5. Investeren in kennisdeling, innovatie en participatie  
 

Algemene situering 

Deze doelstelling sluit aan bij SD3 OD1 en OD2 van de beleidsnota Stedelijk Beleid 2014-2019 en SD1 OD 1.1 en 
OD 3.4 van het MOP 2013-2018 van de leidend ambtenaar. 

 

Overal ter wereld neemt het belang van steden toe. Anno 2016 leeft meer dan de helft van de wereldbevolking 
in steden. Ieder jaar migreren wereldwijd miljoenen mensen naar de stad, op zoek naar kansen om vooruit te 
geraken, op zoek naar een beter leven. Steden zijn van oudsher broedplaatsen voor innovatie, emancipatie en 
sociale mobiliteit, en ook vandaag vervullen ze nog altijd die rol.  

Voor de VGC is het betrekken van de nieuwe, steeds veranderende Brusselse samenleving bij het beleid één 
van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Dat veronderstelt een flexibele overheid die in staat is om 
te gaan met de diversiteit van en de dynamiek in de stad, waarbij wordt ingezet op inspraak, participatie en 
netwerking. Participatie betekent in deze context ook het ‘van buiten naar binnen kijken en denken’ stimuleren: 
wat leeft er in de stedelijke samenleving en hoe gaan we hier als bestuur mee om?  

Aandacht hebben voor dynamiek en verandering in de stad betekent voortdurend op zoek gaan naar nieuwe 
krachten die in de stad de kop opsteken. Het stedelijk beleid heeft hier een rol te vervullen door de stedelijke 
dimensie in het beleid van de VGC te versterken en de ‘voelsprietfunctie’ aan te wakkeren. Het stedelijk beleid 
stelt de labo-functie van de stad centraal en wil voor vernieuwing en experiment zorgen in het discours en het 
beleid. 

 
OD 5.1  Ondersteunen van innoverende stedelijke initiatieven en netwerken via een projectlijn sociale 
stadsinnovatie  

 

Situering 
Het debat over de veranderende stad leeft volop. Nieuwe burgerinitiatieven verbinden Brusselaars en zetten 
nieuwe thema’s op de agenda. Brusselse stadsmakers verenigen zich en bouwen jeugdhuizen, moestuinen, 
woningen,… Zij brengen nieuwe allianties voort van stedelingen die de stad beter en slimmer maken. Om op 
deze dynamieken te kunnen intekenen, werd een projectlijn ‘sociale stadsinnovatie’ in het Bestuursakkoord 
van de VGC voorzien. Het bestuursakkoord 2014-2019 stelt: 

“Het Stedenfonds is de afgelopen tien jaar geëvolueerd van een impulsfonds voor nieuwe vormen van stedelijk 
activisme, ontmoeting en ontwikkeling, naar een belangrijke structurele financierder van regulier sectorbeleid. 
Dat heeft gezorgd voor structurele vernieuwing binnen die sectoren, maar, omdat het om structuren gaat, laat 
het weinig ruimte voor bottom-up vernieuwing.  We streven naar het beschikbaar stellen van 10% van het 
Stedenfonds voor een projectoproep voor ‘sociale stadsvernieuwing’, die nieuwe vormen van activisme, 
coöperatieven en growfunding als gemeenschapsvorming mogelijk maken.” 

In uitvoering van het bestuursakkoord lanceerde de VGC – Stedelijk Beleid in 2016 een oproep sociale 
stadsinnovatie om vernieuwende stedelijke initiatieven te ondersteunen en ruimte te bieden aan 
experimentele praktijken die niet meteen binnen één beleidsdomein passen. Het College besliste om deze 
oproep in de periode 2017-2019 jaarlijks te herhalen. 

Het gaat over initiatieven die van onderuit groeien en die verbeelding stimuleren en waarbij het stedelijke, 
creatieve en participatieve karakter centraal staat. De projectoproep, verder ‘Bruss-it’ genoemd, wil 
gemeenschapsvorming in de (semi)publieke ruimte stimuleren en inzetten op slim ruimtegebruik. De VGC wil 
verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven ondersteunen die inzetten op: tijdelijke 
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invulling, multifunctioneel ruimtegebruik, ontmoeting en uitwisseling, het delen en openstellen van ruimtes, 
sociale of culturele interventies in de publieke of semipublieke ruimte, … 

 

 
Acties: 
1. Uitwerken van een beleidskader voor een projectoproep sociale stadsinnovatie ‘Bruss-it’  
2. Uitwerken van communicatieproducten over en verspreiden en bekendmaken van ‘Bruss-it’ (via website, 

nieuwsbrieven, mailings, drukwerk, sociale media, …) 
3. Organiseren van informatie-, netwerk- en feedbackmomenten en beantwoorden van vragen over ‘Bruss-it’ 
4. Voorbereiden en organiseren van de jurering  
5. Behandelen van de ingediende dossiers en verzorgen van de besluitvorming (administratieve opvolging, 

samenvatting, analyse, beoordeling, besluitvorming) 
6. Opvolgen en evalueren van de verschillende geselecteerde projecten 
7. Ondersteunen van het beleid bij het beantwoorden van vragen over ‘Bruss-it’ 
8. Evalueren en gericht bijsturen van ‘Bruss-it’ in 2018 
9. Organiseren van netwerk- en ontmoetingsmomenten om de ‘lessons learned’ in het kader van ‘Bruss-it’ te 

delen 

 

OD 5.2 Betrekken van de Brusselaars en het Nederlandstalige Brusselse middenveld bij de VGC 

 
Situering 
Uitgangspunt is dat participatie de mobilisatie van inzichten, gedachten en ideeën van burgers en het 
middenveld stimuleert. Dit kan leiden tot een verrijking en verdieping van het beleid en tot meer 
betrokkenheid van burgers, het werkveld en de overheid bij de stedelijke omgeving.  

De voorbije periode realiseerde de cel Stedelijk Beleid een transversale werking over inspraak en participatie 
met Stadspiratie 2012-2013, het grootste transversale inspraak- en participatietraject uit de recente 
geschiedenis van de VGC, als uitschieter. Het Bestuursakkoord 2014-2019 stelt volgende doelstellingen met 
betrekking tot inspraak en participatie voorop: 

- de ontwikkeling van een vernieuwde visie op en een vernieuwd beleidskader voor inspraak en participatie 
- de evaluatie van de werking, rol en positionering van de adviesraden en (advies)werkgroepen in de VGC en 

het formuleren van verbetervoorstellen voor hun werking en rol 
- de uitwerking van vernieuwende vormen van inspraak en participatie in de VGC. 
 
Ook de beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 2014-2019 bevat een korte passage met 
betrekking tot inspraak- en participatie: 
“Elk beleidsdomein organiseert zijn eigen inspraak en bouwt daarmee verder op een traditie die 45 jaar geleden 
ontstond bij de oprichting van de Nederlandse Commissie voor Cultuur (NCC). Daarnaast ontwikkelen zich in de 
stad alternatieve, informele vormen van maatschappelijk en politiek engagement en activisme, soms tijdelijk, 
die we in ons Stedelijk beleid niet kunnen negeren. De cel Stedelijk beleid zal een gemeenschappelijke, VGC-
brede visie op inspraak en participatie ontwikkelen, burgers en middenveld betrekken bij de rol van de VGC in 
dat Stedelijk beleid, en inspiratie zoeken bij de goede praktijken die in andere steden de kop opsteken”. 

 

Acties: 
1. Voorstellen ontwikkelen voor een nieuw beleidskader over inspraak en participatie in de VGC 
2. Onderzoeken en implementeren van nieuwe vormen en methodieken in de VGC op het gebied van 

inspraak, participatie en netwerking 
3. Inventariseren en delen van goede inspraak- en participatiepraktijken in Brussel en in andere steden 
4. Kennisuitwisseling bevorderen en ondersteunen van VGC-diensten op het gebied van inspraak- en 

participatieinstrumenten en –procedures 
5. Participatie- en inspraakmomenten organiseren teneinde een inhoudelijke verdieping van de dialoog met 

de Brusselse civiele samenleving te realiseren 
6. Evalueren van de werking van de adviesorganen in de VGC en verbetervoorstellen formuleren 
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7. De competenties van de medewerkers van de VGC versterken m.b.t. visie en werkwijzen voor inspraak en 
participatie 

 
 
 

OD 5.3 Bevorderen van de betrokkenheid van de VGC bij de stad 

 
Situering 
Om de betrokkenheid bij en de kennis over Brussel bij het personeel van de VGC te verhogen, wil de cel 
Stedelijk Beleid de komende jaren inzetten op  vormingsmomenten voor de personeelsleden van de VGC die 
gericht zijn op Brussel en op stedelijkheid. Hiertoe kan samengewerkt worden met diverse kennis- en 
expertisecentra (bv. met BSI, BA, KCVS, KCSE, enz.). 
 
Acties: 
1. In samenwerking met de (algemene) directies en entiteiten vormingsmomenten uitwerken voor het 

personeel van de VGC waar de focus ligt op Brussel en op stedelijkheid 
2. Versterken van de samenwerking met de academische wereld en het Brusselse werkveld in functie van 

deze doelstelling 
 
 
OD 5.4 Versterken van de samenwerking en kennisdeling met kennis- en expertisecentra 
 
Situering 
Met het oog op het (leren) kennen en delen van de kennis die er bestaat over Brussel, ondersteunt de VGC het 
Brussels Studies Institute (BSI) voor de jaarlijkse organisatie van de ‘Nacht van de kennis over Brussel’ en voor 
de werking van de Brussels Academy. Het BSI is een samenwerkingsplatform van de verschillende Brusselse 
universiteiten voor onderzoek over stedelijkheid in het algemeen en Brussel in het bijzonder. 
 

Acties: 

1. Informatie uitwisselen en samenwerken met kennis- en expertisecentra (BSI, KCVS, KCSE, BPB, de 
instellingen voor hoger onderwijs in Brussel, middenveldorganisaties) 

2. Opvolgen van nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke evoluties in Brussel, Vlaamse steden en daarbuiten 
die de VGC kunnen inspireren (bv. in het kader van ‘Smart City’) 

3. Opvolgen van innoverende stedelijke praktijken in binnen- en buitenland en deze waar relevant delen met 
de VGC 

 

SD 6. Versterken van de sociale cohesie via transversale 
initiatieven voor kwetsbare doelgroepen in kansarme wijken  
 

Algemene situering 

Deze doelstelling sluit aan bij SD2 OD2 en OD4 van de beleidsnota Stedelijk Beleid, Communicatie en Media 
2014-2019. 

 

OD 6.1 Versterken van de sociale wijkontwikkeling via de ondersteuning van de geïntegreerde 
wijkwerkingen 

 

Situering 
De vier geïntegreerde wijkwerkingen die de VGC ondersteunt zijn ankerpunten in kansarme buurten en 
transitiewijken. Deze werkingen ontwikkelen een gebiedsgerichte werking die beleidsdomeinen en 
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bevoegdheidsniveaus verbindt. De focus van de geïntegreerde wijkwerkingen ligt op sociale wijkontwikkeling 
en armoedebestrijding. De geïntegreerde wijkwerkingen werken actief samen met partners in de buurt, zoals 
een (brede) school, een lokaal dienstencentrum of gemeenschapscentrum, een kinder- of jongerenwerking, 
een vereniging waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, een buurtklusdienst, … 
In het bestuursakkoord 2014-2019 engageerde het College van de VGC zich om de geïntegreerde 
wijkwerkingen te verankeren en hen financiële zekerheid te geven. In de tweede helft van 2015 werd het 
beleidskader voor de geïntegreerde wijkwerkingen door het College van de VGC goedgekeurd. Daarmee 
voorziet de VGC in een structurele ondersteuning en financiering van de wijkwerkingen door het afsluiten van 
convenanten met de vier betrokken organisaties: Buurtwerk Chambéry (Etterbeek), Buurthuis Bonnevie (Sint-
Jans-Molenbeek), De Buurtwinkel (Brussel-Stad, Anneessens) en Wijkpartenariaat Brabantwijk (Schaarbeek). 

Acties 

1. Inhoudelijke beleidscoördinatie en verzorgen van de besluitvorming m.b.t. de geïntegreerde 
wijkwerkingen 

2. Opvolging van de opdrachten van de geïntegreerde wijkwerkingen zoals opgenomen in de convenanten 
met de VGC 

3. Afstemming van de operationele werking van de wijkwerkingen op de transversale VGC-
beleidsdoelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, lokale netwerkontwikkeling en 
aanmeldingsondersteuning voor kansarme doelgroepen, in overleg met de betrokken organisaties en 
entiteiten en algemene directies in de VGC 

4. Inhoudelijke samenwerking, ondersteuning en monitoring van de werking van de geïntegreerde 
wijkwerkingen, o.a. via de opvolging van het actieonderzoek van Samenlevingsopbouw Vlaanderen naar 
geïntegreerde basisvoorzieningen  

 

OD 6.2 Versterken van de maatschappelijke integratie van de Roma-bevolking in Brussel 

 

Situering 
Anno 2016 leven ongeveer 10.000 Roma in Brussel. Roma leven in hoofdzaak geconcentreerd in een aantal 
buurten in de Noordwijk, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node; in Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Laken (Stad 
Brussel); en in Kuregem (Anderlecht) en Anneessens (Stad Brussel). In die wijken stellen zich soms problemen 
op het vlak van samenleven (overlast, discriminatie, ...). De integratie van Roma verloopt vaak moeizaam, veel 
Roma-families bevinden zich in multi-problematische situaties: armoede, werkloosheid, precaire 
verblijfssituatie, problematische schoolsituatie kinderen, enz. 

Via het initiatief Roma-stewards (of Buurtstewards) dat vier jaar geleden van start ging, zet de VGC in op het 
versterken van de maatschappelijke positie van Roma-kinderen en -jongeren in Brussel. De Romawerking 
boekte o.a. positieve resultaten op vlak van de scholarisatie van Roma-kinderen en -jongeren. Verder spelen de 
Roma-stewards in op samenlevingsproblematieken in de onmiddellijke omgeving van de woon- en 
ontmoetingsplaatsen van Roma. Met de Romawerking investeert de VGC ook in het overdragen van expertise 
omtrent het werken met Roma bij Nederlandstalige voorzieningen en gemeentelijke instanties.  

Hoewel het initiatief Buurtstewards aanvankelijk voor de periode 1 september 2012 tot en met 31 augustus 
2016 was voorzien, wordt het initiatief, gezien de positieve evaluatie door de Vlaamse Gemeenschap, 
gecontinueerd tot september 2020. Het huidige ESF-Roma-project II, waarbij de brug wordt gelegd tussen 
Roma en beroepsopleiding of werk, loopt tot eind 2017. Naargelang de evolutie van deze subsidielijn in het ESF 
OP Vlaanderen, zijn ook daarna vervolgtrajecten mogelijk. 

 

Acties: 
1. Beleidsvoorbereiding, –uitvoering en rapportage met betrekking tot de werking van de Roma-stewards 

(aanvraagdossiers, overeenkomsten, afrekeningen, inhoudelijke rapportage) 
2. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering en rapportage met betrekking tot het ESF-Roma-project 
3. Coördinatie en opvolging van de Brusselse Klankbordgroep ‘Roma-stewards & ESF’ en deelname aan de 

Vlaamse Klankbordgroep ‘Buurtstewards’ 
4. Uitwerken en opvolgen van bevragingen in het kader van de Romawerking (buurtenquêtes, bevraging 

Nederlandstalige scholen, Nederlandstalige voorzieningen, enz.) 
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5. Overleg en samenwerking met de Romawerking voor de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen 
6. Samenwerken en kennisdelen met de relevante actoren voor de uitwerking van het ESF-Roma-project 

(VDAB, Actiris, Tracé Brussel, enz.) 
7. Opvolgen van het Europese, Federale, Vlaamse en Brusselse beleid m.b.t. Roma 
8. Afstemming en samenwerking met de algemene directies en entiteiten van de VGC en met 

Nederlandstalige voorzieningen organiseren met het oog op het delen en ontsluiten van de expertise 
m.b.t. de Roma-gemeenschappen in Brussel 

9. Verzorgen van een globale evaluatie van het initiatief Roma-stewards en het ESF-Roma-project en zorgen 
voor een goede ontsluiting en overdracht van de opgebouwde expertise 

 

SD 7. Coördineren van de werking van de cel Stedelijk Beleid  
 

Situering 

De goede uitvoering van dit plan is enkel mogelijk dankzij de inzet, betrokkenheid en expertise van de 
medewerkers van de cel Stedelijk Beleid. Deze laatste doelstelling handelt over de teamwerking van de cel 
Stedelijk Beleid. 

 

OD 7.1 Coördineren en organiseren van de werking van de cel Stedelijk Beleid als onderdeel van de 
administratie van de VGC 

 

Acties: 
1. Coördineren van de inzet van de medewerkers van de cel Stedelijk Beleid  
2. Ondersteunen, coachen, aansturen en evalueren van de medewerkers van de cel Stedelijk Beleid 
3. Organiseren en opvolgen van het teamoverleg van de cel Stedelijk Beleid 
4. Overleggen en samenwerken met de algemeen directeurs van de algemene directies en zorgen voor een 

goede informatiedoorstroming in functie van een goede integratie van het stedelijk beleid in de VGC 
5. Organiseren van de samenwerking met de directie Financiën, Begroting en Aankoop in functie van een 

goede financiële en zakelijke monitoring van het Stedenfonds 
6. (Mee) realiseren van de randvoorwaarden voor het goed functioneren van de cel Stedelijk Beleid als 

onderdeel van de administratie van de VGC 

 

OD 7.2 Investeren in studiewerk en visievorming over stedelijk beleid 

 

Acties: 
1. Opvolgen van de maatschappelijke evoluties met een link naar het stedelijk beleid en verrichten van 

studiewerk over stedelijk beleid 
2. Deelname aan relevante studiedagen en vormingen over stedelijk beleid 
3. Delen en integreren van kennis en inzichten in de werking van de cel Stedelijk Beleid  en bij uitbreiding in 

de werking van de VGC 
4. Organiseren van overleg en uitwisseling over stedelijk beleid met diverse kennis- en expertisecentra en 

met andere steden en stedelijke actoren 
5. Structureren en organiseren van de samenwerking met de Meet- en Weetcel in functie van een meer 

wetenschappelijk onderbouwd stedelijk beleid 
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V. BIJLAGEN  
 

Bijlage 1. Lexicon 

ATO: het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht in 
juli 2008 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met volgende opdrachten: de kennis over de stad 
verbeteren, het Brussels grondgebied promoten, werken aan een stadsontwikkeling die in ieders voordeel is. 
De opdrachten en het personeel van het ATO gaan in 2016/2017 grotendeels op in het Brussels 
Planningsbureau (BPB) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (in beperktere mate) in de Maatschappij 
voor Stedelijke Inrichting (MSI). 

Beleid- en beheercylus (BBC): is een geïntegreerd instrument waarmee de lokale besturen in het Vlaams 
Gewest hun beleid kunnen plannen, budgetteren, opvolgen, registreren, evalueren en erover rapporteren. 

BISA: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse voert binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
taken uit die verband houden met de gewestelijke bevoegdheden op het gebied van statistiek en 
gegevensinzameling. De opdrachten en het personeel BISA gaan in 2016 op in het Brussels Planningsbureau. 

BPB (Brussels Planningsbureau, Perspective.Brussels): is de nieuwe instelling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die instaat voor de ontwikkeling van de territoriale kennis, de statistiek en analyse en de verordenende 
territoriale planning van het grondgebied.  Het Brussels Planningsbureau werd opgericht met de ordonnantie 
van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Planningsbureau 
omvat volgende (delen van) organisaties: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Agentschap voor 
Territoriale Ontwikkeling (ATO), Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (GOB), Team 
van de Bouwmeester, Schoolfacilitatiedienst, Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 
en de Huisvestingsreferent. 

Cel Stedelijk Beleid: deze cel binnen de administratie van de VGC voert transversale opdrachten uit, stimuleert 
samenwerking met en participatie van Brusselse en andere stedelijke overheden, volgt voor de VGC het beleid 
op het gebied van wijk- en stadsontwikkeling op, en staat mee in voor de opvolging van transversale  en 
strategische fondsen (Europese fondsen, Stedenfonds, enz.).  

Creative Europe: is het Europese subsidieprogramma voor de culturele en creatieve sector. Het volgt de 
afgelopen programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur (2007-2013) op in één overkoepelend programma 
(2014-2020). Creatief Europa omvat een subprogramma Cultuur voor ondersteuning van Europese 
samenwerking voor de culturele en de creatieve sectoren en een subprogramma MEDIA voor de audiovisuele 
sector. 

Duurzame Wijkcontracten (DWC): stedelijke herwaarderingsprogramma's op initiatief van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten. Duurzame Wijkcontracten zijn gericht op de globale en 
geïntegreerde ontwikkeling van verschillende kwetsbare wijken en worden uitgevoerd in een partnerschap met 
de gemeenten. Binnen die programma's worden verschillende projecten in eenzelfde wijk voorzien, die moeten 
gerealiseerd worden binnen een termijn van vier jaar (met een verlenging van twee jaar om de 
investeringsprojecten af te werken). 

Erasmus+: het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+ is het vervolg op het 
‘een leven lang leren’-programma (onderwijs en opleiding) en het ‘Youth in action’-programma (jeugd) die 
liepen van 2007 tot 2013. Erasmus+ loopt van 2014 tot 2020. 

EU 2020-strategie: de langetermijnstrategie van de Europese Unie (EU). Deze strategie heeft als doelstelling de 
Europese economie te ontwikkelen tot een zeer competitieve, sociale en groene markteconomie. De 2020-
strategie bouwt voort op de strategie van Lissabon en heeft eveneens een looptijd van 10 jaar. 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): EFRO is een structuurfonds van de Europese Unie. Dit 
fonds heeft als doelstelling de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, 
werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken. In het EFRO-programma staat de 
regionale economische dynamiek centraal. 
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Europees Sociaal Fonds (ESF): het Europees Sociaal Fonds is een structuurfonds van de Europese Unie. Het is 
het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, sociale inclusie te versterken, 
mensen aan (beter) werk te helpen via opleiding en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. 

Kenniscentrum Sociaal Europa (KCSE): het Kenniscentrum Sociaal Europa is een samenwerkingsverband van 
belangrijke koepelorganisaties binnen de Vlaamse social-profitsector, de sector van de sociale economie en de 
lokale besturen. Het Kenniscentrum Sociaal Europa informeert en ondersteunt de diensten, organisaties, 
federaties en overheden in de social-profitsector rond Europese subsidies en het Europese sociale beleid. 

Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS): het Kenniscentrum werd in 2007 opgericht door de 13 Vlaamse 
centrumsteden en de VVSG. De VGC is sinds 2008 lid van het KCVS. De activiteiten van het Kenniscentrum 
situeren zich rond vijf pijlers: kennisverzameling en -ontsluiting, kennisontwikkeling, kennisbemiddeling, 
netwerkvorming en beleidsbeïnvloeding. 

Planlastendecreet: regelt de plan- en rapporteringslasten die de Vlaamse overheid oplegt aan de lokale 
overheden voor de verantwoording van subsidies. Het decreet beoogt een vermindering van de planlasten, 
aangezien de verschillende regelingen in de sectorale decreten erop afgestemd moeten worden. 

Sectorale decreten: de decreten van de verschillende beleidssectoren van de Vlaamse overheid die de 
regelgeving (toekenning en verantwoording) omtrent subsidies aan lokale overheden bepalen, o.a. 
Stedenfonds, lokaal sociaal beleid, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, kinderarmoede, 
erfgoedconvenants, flankerend onderwijsbeleid, enz. 

Stadsvernieuwingsprojecten (Vlaamse Gemeenschap): dit zijn innoverende stedelijke projecten die een 
hefboomfunctie vervullen voor een stadsdeel en de algemene leefkwaliteit van het stadsdeel wezenlijk 
verhogen. De Vlaamse overheid verleent steden twee soorten subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten: 
conceptsubsidies voor deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject en 
projectsubsidies voor de concrete realisatie van een stadsvernieuwingsproject. 

Stadsvernieuwingscontracten (SVC): een nieuw instrument voor stadsvernieuwing op initiatief van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens de legislatuur 2014-2019 (en de daarna volgende legislaturen) worden 
5 stadsvernieuwingscontracten opgestart die gedurende heel de legislatuur blijven doorlopen en het 
grondgebied van meerdere gemeenten bestrijken.  

Stedelijkheid: omschrijft de kenmerken van het samenleven in steden en maakt van het versterken van die 
kenmerken het doel van het beleid: densiteit, diversiteit en democratie. Het beleid dat deze stedelijke 
kenmerken versterkt, leidt tot duurzame ontwikkeling. 

Stedelijk beleid: alle inspanningen van overheden en maatschappelijke actoren, centraal en lokaal, gericht op 
de stad en het versterken van stedelijkheid. 

Stedenfonds: het Stedenfonds is een programma van de Vlaamse overheid met als opdracht de Vlaamse 
steden beleidsmatig en financieel te ondersteunen bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid. Stedenfonds 
III is de beleidsovereenkomst voor de periode 2014-2019.  

Structuurfondsen: structuurfondsen zijn de financiële instrumenten van de Europese Unie voor het regionaal 
beleid. Met dit beleid streeft de Unie ernaar het verschil in ontwikkeling tussen de verschillende regio's en de 
lidstaten te verkleinen. De fondsen zijn een belangrijk instrument ter bevordering van de economische, sociale 
en territoriale samenhang in de Europese Unie. 

Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB): ambtelijke overlegstructuur van de Vlaamse Overheid en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, opvolger van de Task Force Brussel (TFB). 

Vlaams Brusselfonds: impulsfonds, beheerd door de Vlaamse minister van Brussel, voor de financiering van 
een divers gamma aan projecten en initiatieven rond gemeenschapsmateries (welzijn, cultuur, onderwijs, enz.) 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA): het Vlaams-Europees verbindingsagentschap is een vzw 
opgericht in 2006 als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse 
overheid. De organisatie streeft ernaar om Vlaanderen meer te betrekken bij het Europees beleid, en daarnaast 
wil Vleva de Vlaamse belanghebbenden zo goed mogelijk informeren. 

Wijkcommissie: inspraak- en overlegorgaan opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingericht 
door de gemeente naar aanleiding van de uitwerking van het programma van het Duurzaam Wijkcontract. In 
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de wijkcommissie zetelen de inwoners van de perimeter, vertegenwoordigers van het plaatselijke 
verenigingsleven, handelaars uit de wijk en vertegenwoordigers van de gemeenten, de 
gemeenschapscommissies en (diensten van) het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 
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Bijlage 2. Tijdspad 2016-2022 

 

Het tijdspad voor het realiseren van de strategische en operationele doestellingen in dit management en operationeel plan wordt bepaald door interne en externe factoren. 
Zo vallen de doelstellingen i.v.m. de Romawerking bijvoorbeeld samen met de beslissing van de Vlaamse overheid om deze werking voor de periode 2016-2020 te 
continueren. Het overgrote deel van de geformuleerde doelstellingen en acties kennen een langere termijn of doorlooptijd, in die zin dat ze niet tot één of twee jaar 
beperkt blijven maar doorlopen (bv. opvolging van de Duurzame Wijkcontracten, uitbouwen van een Europawerking, enz.).  

 

Opmerking i.v.m. de tijdstabel in de bijlage: 

 

1. ‘S’ staat voor semester (half jaar). 
 

2. De start van de uitvoering van dit plan is in dit tijdspad het tweede semester van 2016 (de officiële startdatum is evenwel 26 april 2016). 
 

3. Er wordt in de onderliggende tabel een overzicht gegeven van de timing van de operationele doelstellingen (OD’s) van dit plan , zonder een gedetailleerd tijdspad van 
alle onderliggende acties te voorzien. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

SD I. Versterken van het stedelijk beleid van de VGC en ondersteunen van de 
transversale dynamiek                        

OD 1.1 Verzekeren van een kwaliteitsvolle beleidsvoorbereiding en -uitvoering van 
het stedelijk beleid en ondersteunen van de algemene en strategische 
beleidsvoorbereiding van de VGC bij overkoepelende beleidsthema’s             

OD 1.2 Ondersteunen en stimuleren van de transversale dynamiek in de VGC             

OD 1.3 (Mee) voorbereiden van een beleidskader voor een strategische 
meerjarenplanning ter vervanging van de planning in het kader van de lokale 
sectordecreten             

OD 1.4 Het stedelijk beleid van de VGC zichtbaar maken             

SD 2. Versterken van de wijk- en stadsontwikkeling door in te tekenen op 
programma’s van andere overheden                        

OD 2.1 Participeren aan de Duurzame Wijkcontracten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest             

OD 2.2 Participeren aan de Stadsvernieuwingscontracten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest             

OD 2.3 Opvolgen van en inspelen op het beleid van de Vlaamse Gemeenschap met 
betrekking tot Stadsvernieuwing             
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

SD 3. Coördineren van en intekenen op strategische en transversale fondsen en 
programma’s                        

OD 3.1 Opbouwen van netwerken en partnerschappen die over de nodige 
expertise beschikken op het gebied van Europese fondsen en programma’s                        

OD 3.2 Opvolgen van zowel de Brusselse als de Vlaamse Europese 
structuurfondsen in functie van de mogelijkheden voor Nederlandstalige 
initiatieven in Brussel                        

OD 3.3 Screenen en ontsluiten van informatie over Europese 
subsidiemogelijkheden naar VGC-diensten en Nederlandstalige organisaties             

OD 3.4 Opbouwen en delen van expertise in de VGC over Europese 
projectontwikkeling, -indiening en –beheer                        

OD 3.5 Coördineren en beheren van het Stedenfonds in de VGC             

OD 3.6 Uitwerken van overgangsbepalingen in het kader van het Stedenfonds             

SD 4. Versterken van de samenwerking met andere overheden                        

OD 4.1 Versterken van de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap                        

OD 4.2 Versterken van de samenwerking en kennisdeling met de Vlaamse 
centrumsteden                        

OD 4.3  Versterken van de band tussen de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in functie van het stedelijk beleid van de VGC                        



 42 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

OD 4.4 Bevorderen van de samenwerking tussen de VGC en de 19 Brusselse 
gemeenten in functie van het stedelijk beleid van de VGC                        

SD 5. Investeren in kennisdeling, innovatie en participatie                        

OD 5.1  Ondersteunen van innoverende stedelijke initiatieven en netwerken via 
een projectlijn sociale stadsinnovatie              

OD 5.2 Betrekken van de Brusselaars en het Nederlandstalige Brusselse 
middenveld bij de VGC             

OD 5.3 Bevorderen van de betrokkenheid van de VGC bij de stad             

OD 5.4 Versterken van de samenwerking en kennisdeling met kennis- en 
expertisecentra             

SD 6. Versterken van de sociale cohesie via transversale initiatieven voor 
kwetsbare doelgroepen in kansarme wijken             

OD 6.1 Versterken van de sociale wijkontwikkeling via de ondersteuning van de 
geïntegreerde wijkwerkingen             

OD 6.2 Versterken van de maatschappelijke integratie van de Roma-bevolking in 
Brussel             

SD 7. Coördineren van de werking van de cel Stedelijk Beleid             

OD 7.1 Coördineren en organiseren van de werking van de cel Stedelijk Beleid als 
onderdeel van de administratie van de VGC             

OD 7.2 Investeren in studiewerk en visievorming over stedelijk beleid             
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