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Adviesvraag: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot 
vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van 
(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen 

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

Ontvangst adviesvraag: 27 februari 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 20 maart 2017 

 

   

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_20170320_BVR_Investeringsfonds_TB 20 maart 2017 

tbuyse@serv.be   

Ontwerpbesluit Vlaams fonds (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen 

Mevrouw de minister 

 

De SERV heeft uw adviesvraag over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot 

uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de 

werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en 

plattelandsinvesteringen goed ontvangen. 

De sociale partners hebben geen opmerkingen over het ontwerpbesluit, maar wensen dit 

advies wel aan te grijpen om een eerder aandachtspunt, geformuleerd in het SERV-advies 

over het ontwerpdecreet1, te herbevestigen. Aldus herhaalt de SERV zijn oproep om op basis 

van (reeds bestaand en desgevallend nieuw) wetenschappelijk onderzoek na te gaan 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. 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

                                                
1  SERV, Advies Vlaams Fonds ter stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen, 24 oktober 2016, 

http://www.serv.be/node/10749 

http://www.serv.be/node/10749

