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Adviesvraag: Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams 
Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen. 

Adviesvrager: Liesbeth Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding 

Ontvangst adviesvraag: 27 september 2016 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 24 oktober 2016 

 

   

Contactpersoon:  Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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Mevrouw Liesbeth HOMANS 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,  
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 

Arenberggebouw 

Arenbergstraat 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Tim Buyse SERV_BR_20161024_Fonds_stedelijke_plattelandsinvesteringen_tb 24 oktober 2016 

tbuyse@serv.be   

Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen 

Mevrouw de minister 

 

U vroeg de SERV op 27 september 2016 om advies over het ontwerp van decreet tot 

vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter 

stimulering van (groot)- stedelijke en plattelandsinvesteringen.  

Met dit nieuwe fonds worden drie financieringskanalen gebundeld, m.n. het voormalige federale 

grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het Plattelandsfonds. De SERV vindt het 

vanuit de invalshoek administratieve vereenvoudiging positief dat deze drie subsidiestromen in 

één regelgevend kader worden geïntegreerd. De SERV vraagt wel dat Vlaamse overheid op 

basis van (reeds bestaand en desgevallend nieuw) wetenschappelijk onderzoek nagaat hoe de 

relevante gemeentelijke financieringsstromen vanuit Vlaanderen kunnen worden geïntegreerd 

en gestroomlijnd met het oog op een herverdeling tussen de gemeenten op basis van 

objectiveerbare verschillen. 

De SERV wenst daarnaast drie specifieke aandachtspunten naar voor te brengen: 

 Zo wordt opgemerkt dat de historische verdeelsleutel die gehanteerd werd in het voormalige 

federale grootstedenbeleid, behouden blijft bij de bundeling van de drie 

financieringsstromen. Dit resulteert in art. 4, 1° van het ontwerpdecreet in een vaste 

procentuele opsplitsing van de budgettaire middelen over de centrumsteden Antwerpen, 

Gent, Sint-Niklaas, Mechelen en Oostende.  

 Enerzijds kan, zoals ook aangegeven in het advies van de Inspectie van Financiën, op 

basis van recentere of andere sociaal-economische indicatoren, een andere 

rangschikking van steden bekomen worden. Vanuit deze vaststelling is er onzekerheid 

of deze procentuele verdeling nog actueel is.  
  



  

 Vlaams Fonds ter stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen 

 

 
  4 

 

 Anderzijds stelt zich ook de ruimere vraag of een procentueel verdeling überhaupt moet 

vastgepind worden. Ook andere steden (bv. Genk, Vilvoorde, Brugge …) zouden 

namelijk in aanmerking kunnen komen om, conform de voormalige doelstellingen van 

het grootstedenbeleid, beroep te doen op deze middelen. Voor de SERV is het 

primordiaal dat de financiële stimuli gericht worden op die steden en projecten met de 

grootste relevantie en die antwoord bieden op de grootste noden. 

 Art. 6 van het ontwerpdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering nadere bepalingen kan 

opleggen voor de doelstellingen waarin het stadsvernieuwingsproject moet kaderen. De 

SERV meent dat bij de vaststelling van de criteria waaraan deze 

stadsvernieuwingsprojecten moeten voldoen, ook wordt rekening gehouden met 

sociaalecologische doelstellingen, zoals bijvoorbeeld in het federale grootstedenbeleid het 

geval was.  

 Art. 14 van het ontwerpdecreet stelt dat het gedeelte van het fonds dat bestemd is voor 

plattelandsgemeenten moet besteed worden aan investeringen in materiële vaste activa. De 

SERV meent evenwel dat bij deze subsidies een evenwichtig pakket aan doelstellingen 

moet worden vooropgesteld, rekening houdend met de specifieke problematiek van deze 

plattelandsgemeenten (open ruimte en kwetsbare gebieden, wegennet en waterwegen, 

landbouwers en rurale ondernemers, toerisme en recreatie, leefbare dorpen en kwetsbare 

groepen).  

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


