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SYNTHESE BELEIDSNOTA BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID 

2014-2019 

 

1 BESTUURSKRACHTIGE STEDEN EN GEMEENTEN 

In navolging van het regeerakkoord wordt in de beleidsnota ingezet op verdere decentralisatie en 

overdracht van bevoegdheden aan de gemeenten. In 2014 zal een paritaire commissie worden 

opgericht die moet nagaan voor welke bevoegdheden de Vlaamse overheid niet langer sturend moet 

optreden. Bij de werkzaamheden van de commissie zal de differentiatie tussen grote steden (meer 

dan 100.000 inwoners), middelgrote gemeenten (25.000-100.000 inwoners) en kleine gemeenten die 

werd vooropgesteld in het regeerakkoord worden meegenomen, zodat blijkt op welke concrete 

punten er invulling aan wordt gegeven. Het principe van deze differentiatie zal ook in regelgeving 

worden verankerd. 

De inhoudelijke voorstellen voor de commissie zullen worden uitgewerkt in inhoudelijke 

werkgroepen, die zich toespitsen op beleidsdomeinen waar de vraag naar autonomie het grootst is, 

waaronder wonen. Uiterlijk tegen 31 maart 2015 moet een eindrapport beschikbaar zijn waaruit 

blijkt op welke terreinen, via welke wijzigingen en op welke termijn de autonomie van de gemeenten 

kan worden verhoogd. Vervolgens zal een implementatietraject worden uitgewerkt. De beleidsnota 

wijst verder op de samenhang tussen de werkzaamheden van de paritaire commissie met het 

kerntakendebat binnen de Vlaamse overheid. Dit kerntakendebat moet immers resulteren in een 

“lijst van af te bouwen activiteiten”. 

De beleidsnota verduidelijkt verder het tijdspad voor de verdere afslanking van de provincies. De 

afschaffing van de overgebleven persoonsgebonden bevoegdheden en de overheveling ervan naar 

de gemeenten en/of de Vlaamse overheid zal in drie fasen gebeuren : in-kaart-brengen van de 

uitgevoerde taken, beslissing rond de overheveling naar een bepaald beleidsniveau en vervolgens het 

uitwerken van een implementatietraject.  

 Het uitsluiten van persoonsgebonden bevoegdheden betekent het einde van het provinciale 

woonbeleid. De provincies waren de voorbije decennia een actieve speler, o.m. via 

participatie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of via eigen provinciale 

initiatieven zoals bepaalde specifieke premies. In elke provincie is er tot op vandaag een 

gedeputeerde bevoegd voor wonen. 
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Aan dit provinciale woonbeleid wordt nu een einde gesteld, dit niet alleen door het uitsluiten 

van de persoonsgebonden bevoegdheden maar evenzeer door de bepaling dat de provincies 

zich zullen terugtrekken uit alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

De positie van de provincie Vlaams-Brabant is meer ambigu, aangezien de nieuwe Vlaamse 

regering doorgaat met de overheveling van Vlabinvest. De provincie verkrijgt daardoor de 

bevoegdheid over één van de voornaamste vehikels in de strijd voor betaalbaar wonen in de 

Vlaamse Rand. 

Op het vlak van de integratie van de provinciale opcentiemen in de basisheffing verschaft de 

beleidsnota geen verdere informatie dan de algemene omschrijving in het regeerakkoord, weliswaar 

opnieuw met verwijzing naar ‘een besparing’ ten opzichte van de verhoogde dotatie voor de 

provincies. Bij de bespreking in de Commissie gaf de minister aan dat deze oefening in 2016 is 

ingepland (in 2015 wordt een ontwerp van decreet aan de Vlaamse Regering voorgelegd). De 

gevolgen van deze operatie zullen volgens de minister goed moeten worden ingeschat, ook voor de 

belastingbetaler aangezien de provinciale opcentiemen niet in alle provincies gelijk zijn. 

 CIB Vlaanderen wil de bepaling van het nieuwe basistarief van de onroerende voorheffing 

van nabij opvolgen. Gezien de differentiatie in provinciale opcentiemen zal de impact op de 

belastingbetaler van de verhoogde basisheffing immers sterk verschillen naargelang de 

provincie. CIB Vlaanderen wil er ook voor waken dat deze operatie geen aanleiding zal zijn 

om de globale belastingdruk op onroerend goed te verhogen. 

De overdracht van alle persoonsgebonden taken van de provincies moet tegen 1 januari 2017 zijn 

afgerond. Vanaf die datum zullen de provincies bijgevolg enkel nog grondgebonden taken kunnen 

uitoefenen, met uitzondering van in Gent en Antwerpen waar zij helemaal geen rol meer zullen 

spelen. In de Commissie werd verduidelijkt dat er evenwel ook voor Antwerpen en Gent in de 

toekomst een beroep mogelijk zal zijn bij de provincie inzake ruimtelijke ordening en dergelijke meer.  

Tevens zal een ontwerp van decreet worden voorbereid dat de volledige uittreding van de provincies 

uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden regelt. 

 

2 SAMEN BESTUREN IN VERTROUWEN 

Binnen de operationele doelstelling rond de toepassing van de taalwetgeving in de 

faciliteitengemeenten stelt de beleidsnota dat een regeling zal worden uitgewerkt betreffende het 

taalgebruik in notariële akten, in uitvoering van het regeerakkoord. 

 Een belangrijke vraag is hoe een decretale regeling inzake het taalgebruik bij notariële akten 

zal doorwerken op de onderhandse verkoopovereenkomsten en de afspraken tussen de 

notarissen en de vastgoedmakelaars dienaangaande. Zullen de notarissen met andere 

woorden geneigd zijn om een Nederlandstalige akte op te stellen op basis van een 

anderstalige compromis of zou eerder worden aangedrongen op het gebruik van louter 

Nederlandstalige compromissen? De houding van de notaris hieromtrent zou bij de 

inwerkingtreding van een eventuele verplichting tot het opstellen van louter 

Nederlandstalige akten voor de vastgoedmakelaar van groot belang zijn, daar deze in zijn 
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contacten met zowel de opdrachtgever als een eventuele koper niet zelden gebruik dient te 

maken van een andere taal en vaak de vraag krijgt de compromis in een andere taal op te 

stellen. 

De beleidsnota gaat ook in op het aspect van de beleidsinformatie die via de lokale besturen 

doorstroomt naar het Vlaamse niveau. Het uitgangspunt is ook hierbij dat de verplichtingen inzake 

het doorgeven van informatie rationeel en redelijk dienen te zijn en rekening moeten houden met de 

opportuniteitskost. De minister wil daarom het aspect van de beleidsinformatie systematisch 

aanpakken door (1) de bestaande informatiestromen te inventariseren, (2) de gewenste 

beleidsinformatie te definiëren en (3) nagaan hoe de als belangrijk beschouwde informatie idealiter 

kan worden verzameld en ontsloten. 

Op het vlak van digitalisering focust de beleidsnota zich op de digitalisering van de contacten tussen 

de beleidsniveaus en niet zozeer op de ondersteuning van de digitalisering van de interne werking 

van de gemeentebesturen, bijvoorbeeld inzake het voor de sector van de vastgoedmakelaardij 

belangrijke aspect van de digitalisering van de aanvraag van stedenbouwkundige informatie 

(Modelformulier Vastgoedinformatie, stedenbouwkundig attest). Wel wordt meer algemeen gesteld 

dat de regelgeving verder zal worden vereenvoudigd om rekening te houden met de digitale realiteit. 

 

3  EFFICIËNTE EN DEMOCRATISCH GEORGANISEERDE 

LOKALE BESTUREN 

Voor het begin van de volgende lokale legislatuur (2018) wil de minister de verhouding tussen de 

gemeente en het OCMW wijzigen en de facto voorzien in de integratie van het OCMW in het lokaal 

bestuur. In het voorjaar van 2015 zullen modellen worden voorgesteld die in een dergelijke volledige 

integratie voorzien. De integratie zal verplicht worden opgelegd, met uitzondering van de 

centrumsteden waar dit facultatief is. 

 De integratieoefening zou een meer geïntegreerde beleidsvoering in sociale zaken kunnen 

toestaan. Binnen het woonbeleid zou het bestrijden van uithuiszettingen nu ook formeel in 

het gemeentelijke woonbeleid kunnen worden geïntegreerd. Er bestaan ook heel wat SVK’s 

die vanuit de OCMW’s zijn opgericht en die nauwe banden hebben met de OCMW-werking. 

Zoals vooropgesteld in het regeerakkoord zal een nieuw decreet ‘Lokaal Bestuur’ worden uitgewerkt 

dat de regelgeving uit de verschillende bestaande decreten voor gemeenten, OCMW’s en 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zal integreren. Het nieuwe decreet zal niet eerder dan 

in de loop van 2017 aan het Vlaams parlement worden voorgelegd, teneinde tijd te laten voor 

studiewerk en overleg. De doelstelling is het nieuwe decreet in werking te laten treden bij het begin 

van de volgende lokale bestuursperiode. 
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4 STEDENBELEID 

De beleidsnota wijst op de positieve effecten van de stadsvernieuwingsprojecten in de steden, onder 

meer via de realisatie van 3.920 woningen (nog 12.214 gepland). Maar er zijn ook verbeterpunten bij 

de stadsvernieuwingsprojecten. De subsidies worden niet altijd even nuttig besteed, onder meer 

omdat de verplichte private inbreng van 30% soms de complexiteit verhoogt en een vertragende 

factor vormt. Daarom wil de minister de huidige stadsvernieuwing samen met de jury en de steden 

evalueren en waar mogelijk heroriënteren. 


