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II.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

Het beleid ter versterking van het Vlaamse en groene karakter van de Rand heeft in
2021 opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet. Het Randfonds kwam in 2021 immers
voor het eerst volledig op toerental. Een belangrijk deel van de 26 miljoen euro aan
bijkomende middelen voor de Vlaamse Rand heeft nu via concrete projecten een
bestemming gekregen die op het terrein een voelbare impact zal hebben. Die projecten
zijn in twee categorieën onder te brengen, met twee doelstellingen die de essentie
vormen van het specifieke beleid voor de Rand: de groene gordel uitbreiden en het
Vlaams karakter versterken.
We willen de groene gordel uitbreiden omdat we niet langer tevreden zijn met
initiatieven die alleen maar beschermen wat ons nog rest aan groene ruimte. We willen
méér groen, méér bomen, méér stukken natuur in onze Rand. Zo gaf ik samen met de
minister van Omgeving een nieuwe impuls door negen projecten te ondersteunen die
voor bijkomend groen zorgen. Ook de Bûûmplanters konden weer op mijn steun rekenen
om per gordeldeelnemer een boom te planten in de Rand. Op die manier kwamen er in
2021 dankzij de deelnemers aan de Gordel van 2020 opnieuw duizenden bomen bij.
Daarnaast gaf ik de Bûûmplanters de opdracht om samen met scholen de Rand verder in
te groenen door het planten van duizenden extra bomen en struiken. Zo werd de Rand in
2021 een stuk groener tijdens de lessen biologie.
We willen het Vlaamse karakter versterken door voluit in te zetten op onze Nederlandse
taal. Daarom hebben we in 2021 sterk ingezet op onderwijsinitiatieven. Zo gaf ik, na
besprekingen met verschillende schoolbesturen, vzw ‘de Rand’ de opdracht om een
flankerend onderwijsbeleid uit te werken rond het secundair onderwijs. De noden zijn op
vele vlakken hoog, maar om resultaat te boeken is er een gerichte focus nodig. Daarom
zal vzw ‘de Rand’ zich, in nauw overleg met de betrokken schoolbesturen, toeleggen op
het verhogen van de ouderbetrokkenheid en het versterken van het taalbeleid gericht op
het Nederlands. De voorbereiding voor deze nieuwe opdracht startte in 2021, maar zal in
2022 volledig onder stoom komen. De schoolbesturen zitten hierbij mee aan tafel.
Naast die nieuwe opdracht ging er in 2021 nog 2,2 miljoen euro van het Randfonds naar
andere onderwijsprojecten. Zo maakt het Randfonds de bouw mogelijk van een nieuwe
school in Sint-Pieters-Leeuw en konden de projecten rond taalstimulerende activiteiten
en de projecten inzake leesbevordering ook in 2021 doorgaan.
We zijn er, net als in 2020, in geslaagd om ondanks zeer moeilijke
(corona)omstandigheden toch een editie van de Gordel te organiseren in 2021. Het was
een zonovergoten editie die veel volk al wandelend, fietsend en zingend de Rand deed
ontdekken. De nodige voorzorgsmaatregelen en de opgedane ervaring bij de organisatie
van de Gordel in 2020 maakten dat de pandemie die dag een bijzaak was.
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III. SAMENVATTING
Het specifieke beleid voor de Vlaamse Rand kent twee grote doelstellingen: het Vlaams
karakter van de Rand versterken en de groene gordel rond de hoofdstad beschermen en
verder uitbouwen. Daarnaast zorg ik er samen met mijn collega-ministers voor dat de
Vlaamse Rand ook in andere bevoegdheidsdomeinen de aandacht krijgt die het verdient,
gelet op de vaak specifieke beleidscontext van de regio. Om die doelen te bereiken, heb
ik in 2021 verschillende beleidsinstrumenten gehanteerd zoals het Vlaamse Randfonds,
impulssubsidies en Randuitcheques. De financiële middelen vanuit het Vlaamse Randfonds
zijn in 2021 ingezet voor negen vergroeningsprojecten in samenwerking met het
Agentschap Natuur en Bos en voor onderwijsprojecten. Sommige van deze
onderwijsprojecten hebben enige vertraging opgelopen door corona en zijn verlengd naar
2022. Het Colloquium ‘Stand van de Rand’ stond volledig in teken van de
onderwijsuitdagingen. Om beter aan de stijgende noden tegemoet te komen, kunnen de
scholen een beroep doen op een bijkomend flankerend onderwijsbeleid in de Vlaamse
Rand. In 2021 werden daartoe de eerste stappen gezet.
Daarnaast heb ik de nodige aandacht besteed aan streekontwikkeling in de regio en is er
vanuit mijn administratie ondersteuning verleend bij de oprichting en dagelijkse werking
van het nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) ‘Zennevallei Hergist’. Die
IGS bestaat uit de lokale besturen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel en heeft als
doel heeft om streekontwikkeling in de Zennevallei te stimuleren.
Voor het versterken van het Vlaams karakter bouwde ik mijn beleid verder uit op basis
van twee pijlers. Enerzijds via de inspanningen van vzw ‘de Rand’ waarbij het vernieuwde
strategische kader duidelijk maakte wat de verwachtingen zijn naar vzw ‘de Rand’ toe.
Vzw ‘de Rand’ heeft ondanks corona geen grote problemen ondervonden om zich op haar
kerntaak te richten (spil vormen van het Nederlandstalig weefsel in de zes
faciliteitengemeenten) en heeft daarnaast een versterkt aanbod uitgewerkt voor de 13
andere gemeenten in de Rand. In 2021 maakten ook meer lokale besturen gebruik van
het ondersteuningsaanbod van vzw ‘de Rand’.
Een tweede pijler, die nauw aansluit bij de versterkte ondersteuning door vzw ‘de Rand’
aan de lokale besturen, is de vernieuwde dienstverlening (meer ondersteunend en
coachend op basis van cijfers en prioritaire beleidsthema’s) die Team Vlaamse Rand van
het Agentschap Binnenlands Bestuur voor diezelfde besturen heeft ontwikkeld. De eerder
gelopen consultatieronde van de gemeenten uit de Vlaamse Rand was daarbij
richtinggevend. Op basis van de verworven inzichten en genomen conclusies zal het Team
in 2022 verder werk maken van een inspiratie/themadag rond cijfers en prioritaire
beleidsthema’s, een optimalisatie van het databeheer- en ontsluiting en een actievere
communicatie via een nieuwsbrief aangevuld met nieuwe website. Zo versterken we de
bestaande expertisedeling.
Tenslotte is er in 2021 een overheidsopdracht uitgeschreven voor een nieuw
Taalbarometeronderzoek naar de taalsituatie en taalverhoudingen in de Vlaamse Rand.
Dat onderzoek zal voortbouwen op de twee voorgaande Taalbarometers in de Vlaamse
Rand (2014 en 2019).
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IV.

TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN

Niet van toepassing.
V.

BELEIDSVELD VLAAMSE RAND

Voor het beleidsveld Vlaamse Rand is er slechts één inhoudelijk structuurelement:
Vlaamse Rand.
1. ISE VLAAMSE RAND
Binnen het inhoudelijk structuurelement “Vlaamse Rand” worden alle kredieten
ondergebracht voor de uitvoering van een samenhangend en gecoördineerd beleid met
betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel, met inbegrip van het evalueren en het
formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing en het op maat ontwikkelen van
een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.
Zoals vermeld in de beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 ontwikkelt het Vlaamse
Randbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):
SD1 – Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid;
SD2 – Vzw ‘de Rand’: partner voor het Vlaamse Randbeleid;
SD3 – De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken;
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SD4 – Het groene en open karakter van de Rand bewaken.
De realisatie van het beleid gebeurt door:
-

Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
Het ondersteunen van bijzondere initiatieven;
Het verlenen van structurele werkingssubsidies en investeringssubsidies aan
organisaties;
Het toekennen van een algemene toelage aan de vzw ‘de Rand’;
Het organiseren van overleg, initiëren en coördineren van een inclusieve
beleidsaanpak;
Het geven van extra beleidsimpulsen via het Vlaamse Randfonds.

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 3 begrotingsartikels volgens het volgende
stramien:
-

Begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT - werking en toelagen - rechtstreekse
initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid.
Begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT – werking en toelagen – Vlaamse Randfonds.
Begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS - interne stromen – EVA vzw ‘de Rand’.
1.1.

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid

OD 1.1 Randuitcheques
We behouden het systeem van de Randuitcheques voor randbewoners die deelnemen aan
een cursus Nederlands of aan een oefenkans Nederlands. Op die manier wil de Vlaamse
overheid hen belonen voor hun inspanningen om Nederlands te leren en tegelijk ook voor
anderstaligen de drempel naar het Vlaamse culturele en gemeenschapsleven verlagen.
In 2021 hebben we onderzocht hoe we het systeem kunnen optimaliseren, door de
promotie naar ontvangers (cultuur- en gemeenschapscentra), verdelers en eindgebruikers
toe te verbeteren en cultuur- en gemeenschapscentra aan te moedigen om nog nauwer
samen te werken met de NT2-scholen en organisatoren van oefenkansen. Dat onderzoek
dient als basis om een aantal concrete instrumenten ter promotie van de Randuitcheques
uit te werken.
OD 1.2 Subsidies Vlaamse Rand
•

Subsidies Faciliteitengemeenten

Met deze subsidie wordt het Nederlandstalige verenigingsleven ondersteund voor
initiatieven die de Vlaamse uitstraling in de faciliteitengemeenten bevorderen. Er
kwamen in 2021 geen nieuwe aanvragen voor een subsidie, onder meer omdat het
verenigingsleven in de faciliteitengemeenten sterk te lijden had onder de
maatschappelijke beperkingen die het gevolg waren van de coronapandemie.
•

Impulssubsidies

De impulssubsidie Vlaamse Rand is een middel om de Vlaamse identiteit van de regio
te versterken. De focus ligt daarbij op sociale cohesie (versterkend/verbindend
samenleven). Deze impulssubsidie wordt eenmalig toegekend aan vernieuwende
projecten. Er werden in 2021 10 projecten geselecteerd voor een impulssubsidie. Voor
een overzicht van die projecten verwijs ik naar onze website.
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•

RINGtv

RINGtv was in 2021 opnieuw een belangrijke partner in het communicatiebeleid van de
Vlaamse Rand. RINGtv produceerde in 2021 van het magazine Over de Rand 42
uitzendingen, 12 meer dan voorzien. De regionale zender bracht het gemeenschapsleven
in de Vlaamse Rand in beeld en had ook ruime aandacht voor het Vlaamse Randbeleid.
Ook het versterken van het groene karakter van de Vlaamse Rand kwam uitgebreid aan
bod. Via ‘Net Gemist’ werden de afleveringen van Over de Rand aangeboden en veel
bekeken. De rubriek ‘Vlaamse Rand’ is intussen een vast en apart onderdeel op
www.ringtv.be. Hier worden alle nieuwsartikels gebundeld aangeboden met betrekking tot
het beleid in de Vlaamse Rand. Deze cross-mediale aanpak wordt verder doorgetrokken:
elke week werd het onderwerp van Over de Rand ook aangekondigd op sociale media, op
de website en in de nieuwsbrief.
In het kader van de samenwerking met RandKrant konden de bezoekers van de website
van RINGtv via een RSS-feed doorklikken naar artikels uit het tijdschrift. De volledige
RandKrant wordt ook via een link met coverfoto digitaal aangeboden.
Regionale Televisie Vlaams-Brabant, de rechtspersoon achter RINGtv, ontving een
subsidie van 273 keuro.
OD 1.3 Vlaams Randfonds
2021 was het jaar waarin het Vlaamse Randfonds volledig op toerental kwam, mede door
de start van de projectcoördinator voor het Vlaamse Randfonds. Dat betekende concreet
een startnota met de strategie en focus voor het Vlaamse Randfonds is opgesteld, dat
relevante projecten die voor financiering via het Vlaamse Randfonds in aanmerking konden
komen zijn geïdentificeerd via een kansenatlas en dat mogelijke relevante partners in
kaart zijn gebracht via een stakeholdermap.
Van de totale beschikbare middelen van het Vlaamse Randfonds (26 miljoen euro tot en
met 2024) is inmiddels 7,3 miljoen euro uitgegeven. Het grootste deel van de financiële
middelen is in 2021 besteed aan vergroenings- en onderwijsprojecten. Op basis van de
conclusies van het recente BRIO onderzoek, de data van de Gemeente- en Stadsmonitor
2021 en regelmatig overleg met de 19 lokale besturen in de Vlaamse Rand en andere
relevante partners blijkt dat de noden in deze twee beleidsthema’s in de regio erg hoog
zijn. In 2021 is er een vergroeningssubsidie gegeven aan verschillende lokale besturen in
de Rand en dat in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In totaal
kregen 9 projecten 1 in Beersel, Dilbeek, Vilvoorde, Zaventem, Halle, Drogenbos, Affligem
en Hoeilaart samen bijna twee miljoen euro, waarvan de helft afkomstig was van het
Vlaamse Randfonds. Al deze projecten moeten uiterlijk 1 jaar na goedkeuring starten en
hebben een looptijd van 3 jaar.
Voor onderwijsprojecten is in 2021 in totaal een bedrag uitgegeven van 2,2 miljoen euro
via het Vlaamse Randfonds. Daarvan ging 1,5 miljoen euro naar de bouw van een nieuwe
school in Sint-Pieters-Leeuw, 446 keuro naar taalstimulerende activiteiten Nederlands in
de schoolvakanties en buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren via verschillende
partners 2 en 244 keuro voor projecten ‘lezen op school’ via de provincie Vlaams-Brabant
en vzw ‘de Rand’.

1

De 9 projecten zijn: Park de Molens, Woluwedal, Zavelbos, het Koldampark, Herstel van het
Zitterbos, Groebegracht als blauwgroene vinger, FeliX-project, Mullerbos en Buurtnatuur voor de
Bremtstraat.
2 De deelnemende partners aan dit onderwijsproject waren de lokale besturen van Asse, Overijse,
Vilvoorde, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Beersel, Groep Intro en vzw ‘de Rand’.
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De meeste van deze onderwijsprojecten hebben enige vertraging opgelopen door de
coronacrisis. De projecten ‘lezen op school’, ‘leestoppers’ en ‘taalstimulerende activiteiten
Nederlands in de schoolvakanties en buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren’ in
Overijse, Groep Intro en vzw ‘de Rand’ zijn inmiddels afgerond en de resultaten zijn
vooralsnog positief. Voor alle andere onderwijsprojecten hebben de betrokken gemeenten
een verlenging aangevraagd voor 2022, die ondertussen is goedgekeurd.
Voor een exhaustief overzicht van alle gefinancierde projecten in 2021 via het Vlaamse
Randfonds kan men de website van het beleidsveld ‘Vlaamse Rand’ raadplegen..
Verder is er in de tweede helft van 2021 beslist om via het Randfonds 3 miljoen euro
beschikbaar te stellen aan vzw ‘de Rand’ om zo de secundaire scholen in de regio te
ondersteunen middels een flankerend onderwijsbeleid. Daarbij ligt de focus op het
verhogen van de ouderbetrokkenheid en het versterken van de kennis van het Nederlands.
Tenslotte is er naast de focus op vergroenings- en onderwijsprojecten in 2021 ook de
nodige aandacht besteed aan streekontwikkeling in de regio. Zo is er vanuit de
administratie ondersteuning verleend bij de oprichting en dagelijkse werking van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) ‘Zennevallei Hergist’. Die IGS bestaat uit
de lokale besturen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel en heeft als doel om
streekontwikkeling in de Zennevallei te stimuleren. In 2022 zal deze IGS ook een subsidie 3
vanuit het Vlaamse Randfonds ontvangen om goedgekeurde projecten door de raad van
bestuur van deze IGS te ondersteunen.
OD 1.4 Taalbarometer Vlaamse Rand
In 2021 werd er een overheidsopdracht uitgeschreven voor een nieuw
Taalbarometeronderzoek. Het onderzoek zal zich toespitsen op de taalsituatie en
taalverhoudingen in de Vlaamse Rand en bouwt voort op de twee voorgaande
Taalbarometers in de Vlaamse Rand (2014 en 2019).
OD 1.5 Coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’
Periodiek komt het ambtelijk-politiek coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ samen om
de 23 projecten op te volgen. Jaarlijks rapporteer ik voor het zomerreces aan de Vlaamse
Regering over de laatste stand van zaken. In 2021 kwam het overlegplatform driemaal
bijeen en organiseerde ik ook opnieuw een digitaal colloquium ‘Stand van de Rand’ voor
mandatarissen en het betrokken middenveld. Het draaide dit jaar rond de
onderwijscapaciteit in de Vlaamse Rand, de taalkennis van het Nederlands en het
flankerend onderwijsbeleid. Prof Alexander D’Hooghe had het ook over de ruimtelijke
uitdagingen in de regio.
OD 1.6 Strategische ankerpunten in de Vlaamse Rand
1.6.1. Verdere uitbouw FeliXart
Het FeliXart Museum bouwt voort op de positie die het inneemt als expertisecentrum rond
kunst uit het interbellum en abstracte kunst in het bijzonder.

3

De totale subsidie vanuit het Vlaamse Randfonds aan de IGS ‘Zennevallei Hergist’ bedraagt 750
keuro voor de periode 2022 tot en met 2024 en in 2022 zal een eerste uitbetaling plaatsvinden van
300 keuro.
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2021 gaf een eerste inkijk in de site als een erfgoedensemble, waar het aangehouden
tweesporenbeleid vorm krijgt in het museum, de hoeve van Felix en in het natuurdomein.
•

Museum:

Wetenschappelijk onderzoek:
FeliXart maakt deel uit van het prestigieuze BRAIN-be 2.0-project, BeAM - Belgian Abstract
Modernism in the Spotlight. Dankzij deze subsidie van het Federaal Wetenschapsbeleid
(Belspo) kan het museum samen met het KIK, de UAntwerpen en UGent de komende vier
jaar wijden aan het onderzoek van het oeuvre van Felix De Boeck. Dat oeuvre dient bij
pigmentanalyse van het werk van tijdgenoten als referentie.
Tentoonstellingsbeleid:
De tentoonstellingen (Abstracte kunst in vogelvlucht, i.s.m. het Museum van Elsene) over
tijdgenoten van Felix De Boeck kreeg nationale weerklank met recensies in beide
taalregio’s. David Veltman rondde zijn wetenschappelijk biografie van Felix De Boeck af,
wat resulteerde in de publicatie van ‘Sterven in het bed waarin ik geboren ben’ en een
studiedag rond ‘Ongemakkelijke histories in een hedendaagse context’.
De hoeve
Van 15 mei tot 7 november 2021 ging de kunstenaarshoeve al een eerste periode open
voor het brede publiek. Er vond een participatief project plaats rond de inboedel van Felix,
samen met de inwoners van Drogenbos en met de steun van Zender (Erfgoedcel
Pajottenland Zennevallei). In samenwerking met Werkplaats Immaterieel Erfgoed ging de
inventarisatie van het oeuvre van start.
Natuurdomein
FeliXart werkt intensief samen met de gemeente Drogenbos en Regionaal Landschap
Pajottenland & Zennevallei om het natuurdomein op de site verder op te waarderen in
functie van recreatie en agro-eco-educatie. Daarbij kon met middelen uit het
Plattelandsfonds de aanleg van volkstuintjes gefinancierd worden. In samenwerking met
ANB kwam er nieuwe speelnatuur en een boomgaard van Schaarbeekse kriekelaars.
De vzw Museum Felix De Boeck ontving in 2021 een subsidie van 169 keuro.
OD 1.7 Een open communicatiebeleid voeren en aansturen
Bij de inkanteling van het documentatiecentrum in ABB is er vanaf 2021 een
werkingsbudget van 40 keuro dat dient als jaarlijkse bijdrage voor de cijferbank Vlaamse
Rand binnen de GSM-website (ontsluiting informatie en visualisatie, datawarehouse…) met
integratie van de thematieken uit de lokale inburgerings- en integratiemonitor (LIIM). Voor
de Vlaamse Rand is er een aparte themapagina.
OD 1.8 Samenwerken en ondersteunen
In 2021 hebben het team Vlaamse Rand en vzw De Rand samen ingezet op de
optimalisatie van het relatiebeheer inclusief een ondersteuningsaanbod voor de 19
randgemeenten. Het doel daarvan is te komen tot een meer ondersteunende en coachende
dienstverlening ten aanzien van de 19 gemeenten in de Rand. Met 15 van de 19
gemeenten is er overleg geweest omtrent het subsidieaanbod vanuit het Vlaamse
Randbeleid, het datagebruik en de uitdagingen gekoppeld aan focusthema’s van het
Vlaamse Randbeleid zoals vrije tijd, groen; en onthaal-, taal- en participatiebeleid.
Op basis van de verworven inzichten en genomen conclusies zal er in 2022 worden ingezet
op een inspiratie- en/of themadag rond cijfers en prioritaire beleidsthema’s als
onthaalbeleid/onderwijs/vrijetijdsparticipatie/lokaal taalbeleid, wordt het databeheer- en
10

ontsluiting geoptimaliseerd en kunnen we actiever communiceren via een nieuwsbrief,
website met het oog op meer expertisedeling.
Ook vzw ‘de Rand’ zal de conclusies van de rondgang in haar dienstverlening verwerken.
BRIO vergroot de kennis over Brussel en de Vlaamse Rand via wetenschappelijk,
fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij is er
bijzondere aandacht voor samenwerking met andere (in eerste instantie Vlaamse)
academische partners en middenveldorganisaties.
In 2021 werkte BRIO voor het tweede jaar rond het thema: ‘Jong in Brussel en de Rand’
(2020-2021). Hiervoor werden acht originele onderzoeksfiches geschreven, dewelke via
de BRIO-nieuwsbrieven verspreiding kregen. Het betreft fiches over de evoluties in
herkomstcijfers en leerlingenstromen in de Vlaamse Rand, het Nederlandstalig onderwijs
en Moslimjongeren in Brussel, evenals meertaligheid (in het bedrijfsleven).
Daarnaast werd het thema verder uitgediept via verschillende onderzoeksprojecten met
externe financiering. BRIO heeft hierbij, onder meer, relevante inzichten te danken aan
onderzoeksresultaten uit afgeronde projecten (zoals het DEBEST- en SECUR-project).
Tot slot werd het nieuwe werkthema voor 2022-2023, in overleg met de Vlaamse Overheid
team Brussel en team Vlaamse Rand bepaald, en besproken op de BRIO-Klankbordgroep.
Verder bleef BRIO systematisch ook wetenschappelijke en beleidsrelevante informatie van
derden over Brussel en de Rand samenbrengen en ontsluiten via de BRIO-website.
BRIO ontving een subsidie van 59 keuro.
1.2.

SD 2 vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid

Het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw ‘de Rand’ heeft als kernopdracht om het
Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen en te bevorderen en doet
dat in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant. Het vernieuwde
strategische kader maakt duidelijk wat de verwachtingen zijn naar vzw ‘de Rand’ toe en
binnen welke budgettaire realiteit ze dit kan verwezenlijken. Met de introductie van een
nieuwe vorm van tussentijdse en jaarlijkse rapportage via dashboard en actiefiches met
doelstellingen en te behalen resultaten kan de voortgang van deze acties een nauwere
opvolging en evaluatie krijgen.
Gemeenschapsvorming in de zes
De gemeenschapscentra stonden in dit tweede pandemiejaar voor een aantal grote
uitdagingen. De ondersteuning van het verenigingsleven en het contact met de inwoners
in de zes faciliteitengemeenten kregen hierbij de absolute prioriteit. De medewerkers
hielden permanent contact en ondersteunden de verenigingen praktisch en inhoudelijk.
De activiteiten en werkingen naar jongeren werden ondersteund op de momenten dat dit
toegelaten was. Op andere momenten verschoof de aandacht naar het digitaal contact en
dito aanbod. Vzw de Rand trad bijkomend op als plaatsvervangend bestuur voor
Drogenbos, Kraainem en Wezembeek-Oppem in kader van het noodfonds voor de
verenigingen.
De doelstellingen zoals vooropgesteld in de lokale jeugd- en sportbeleidsplannen werden
(in de mate van het mogelijke) gerealiseerd. Oudere inwoners werden bereikt via deur
aan deurcontacten en het inschakelen van vrijwilligers. Ook op vlak van
podiumprogrammatie en gemeenschapsvormende activiteiten was het vaak een kwestie
van uitstellen, schakelen, herprogrammeren en creatief op zoek gaan naar nieuwe vormen
van cultuurbeleving en gemeenschapsvorming. Via bv. een online gedichtendag, de
podcast ‘containerklap’, aangepaste voorstellingen, oefenkansen Nederlands digitaal en in
de open lucht, digitale intakemomenten NT2…) slaagden we er toch in een onder de
omstandigheden waardevol vervangend aanbod te realiseren.
11

Taalpromotie in de 19
Lokale besturen maken meer en meer gebruik van het ondersteuningsaanbod van vzw de
Rand. Het aantal medewerkers actief binnen het Team Taalpromotie werd fors uitgebreid
via Vlaamse projectmiddelen en lokale cofinanciering.
Zo werd de ondersteuning van het lokaal sportbeleid via de campagne ‘Boest je sportclub’
verder uitgebouwd. Meer dan 30 sportclubs uit 14 gemeenten maakten in 2021 gebruik
van het specifieke ondersteuningsaanbod taalpromotie via Sport. Het vooronderzoek
jeugdwerk werd afgerond en resulteerde in meerdere samenwerkingen met meer dan 20
bovenlokale en lokale jeugdwerkpartners.
Het vooronderzoek rond flankerend onderwijsbeleid en het Colloquium Stand van de Rand
resulteerden in de bijkomende onderwijsopdracht rond de ondersteuning van het
secundair onderwijs. Vanaf het najaar 2021 werd er bijkomend ingezet op het
voorbereiden van deze nieuwe opdracht. De lokale besturen en basisscholen kregen
specifieke ondersteuning die voortvloeit uit een samenwerking met de werkgroep
onderwijs van het Toekomstforum via de projecten Lezen op School en Oefenkansen in de
vrije tijd.
Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, de provincie Vlaams-Brabant en de
lokale besturen maakte de vzw werk van een vernieuwde promotiecampagne NT2. De
pandemie dwong ons tot digitale intakes en voor de oefenkansen werd er een digitaal
vervangingsaanbod uitgewerkt. Samen met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde zette men
een ontwikkelingstraject op rond lokaal onthaal- en taalpromotiebeleid met meer dan 20
deelnemende gemeenten.
Randkrant en gemeenschapskranten
De Randkrant en de gemeenschapskranten van vzw ‘de Rand’ blijven een belangrijk
informatie- en sensibiliseringskanaal gericht naar alle inwoners van de Vlaamse Rand. Ook
hier beïnvloede de coronarealiteit de uitvoering. Het wegvallen van het culturele aanbod
zorgde voor een andere invulling van de cultuurpagina’s. Op momenten van lage
viruscirculatie werd er bijkomend ingezet op de promotie van het corona-aanbod via o.a.
een online zomerkalender en bijkomende (online)artikels. De opgestarte samenwerking
met RINGtv werd uitgediept via o.a. het Taaljournaal, Taalhelden, gedeelde RSS-feeds en
gemeenschappelijke artikelenreeksen.
Gordelfestival
De Gordel 2021 was één van de weinige grotere evenementen die in coronatijden konden
plaatsvinden. Een gesmaakt cultuur- en animatieaanbod in de focusgemeente SintPieters-Leeuw en het Provinciedomein Huizingen vormde een aanvulling op het sportieve
luik.
Organisatiebeheersing
Vzw ‘de Rand’ maakte verder werk van de uitvoering van de geplande
klimaatinvesteringen. In 2021 werden o.a. de energetische isolatiewerken (dak en gevel)
in GC de Zandloper in Wemmel verdergezet. De huidige realiteit en de afgelopen
crisisperiode maakten het belang van de inzet van digitale informatiekanalen en
ontmoetingsplatformen nogmaals duidelijk. De websiteomgeving en sociale mediakanalen
werd opgestart in functie van een grondige opfrisbeurt van de nieuwe toepassingsnoden
en communicatiekansen in 2022. Ook op vlak van de interne werking van de vzw bieden
digitale toepassingen meer mogelijkheid tot telewerk en andere efficiëntiewinsten. Tijdens
de pandemieperiode was er bijzondere aandacht voor de veiligheid en welzijn van het
personeel met o.a. een gedetailleerd coronabeleid en welzijns- en veerkrachtbevorderende acties.
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1.3.

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken

OD 3.1 Huisvesting
Vlabinvest
Autonoom provinciebedrijf Vlabinvest heeft een dubbele opdracht: het voorzien van
betaalbaar wonen en het wegwerken van de achterstand inzake zorginfrastructuur. Voor
de woonopdracht heeft Vlabinvest in 2021 2,6 miljoen euro financiering toegestaan voor
de bouw van Vlabinvest-woningen. Binnen deze projecten zullen 19 woningen met
voorrang worden toegewezen aan mensen die een band met de streek kunnen aantonen.
Voor 2022 zijn middelen voorzien voor een financiering van in totaal 6,9 miljoen euro.
OD 3.2 Taalwetgeving – Binnenlands Bestuur
Het Steunpunt Taalwetwijzer bleef in 2021 ondersteuning bieden aan burgers die vragen
hebben bij de taalwetgeving en verwees door naar de bevoegde instanties indien men
aanwijzingen had dat bepaalde regels geschonden werden.

OD 3.3 Onderwijs
Als minister van onderwijs heb ik 34 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toegekend aan
concrete capaciteitsprojecten, aangevuld met 1,5 miljoen euro uit het Vlaamse Randfonds.
Ik vertrok hierbij van de geografische verdeling uit 2020 en het selectietraject in 11
onderwijszones dat hier op volgde. De onderwijsadministratie heeft een stand van zaken
opgemaakt van de realisatie van extra plaatsen op basis van de toegekende
capaciteitsmiddelen. Zowel zij als de lokale overheid volgden de uitvoering van de
projecten strikt op zodat de middelen een correcte toekenning kenden en het tijdspad
zoveel mogelijk gerespecteerd blijft. In december 2021 werd een derde afname van de
capaciteitsmonitor afgerond. De Vlaamse Regering gebruikte de onderzoeksresultaten om
180 miljoen euro beschikbare capaciteitsmiddelen voor de jaren 2022-2024 geografisch
te verdelen. De selectie van capaciteitsprojecten vindt plaats in 2022.
De verplichte taalscreening voor kleuters is sinds het schooljaar 2021/2022 in voege. In
de zomer van 2021 organiseerden vele lokale besturen in de Vlaamse Rand zomerscholen.
Inmiddels zijn deze zomerscholen structureel gemaakt.
OD 3.4 Werk
In 2021 bleef de VDAB werk maken een brede activering als antwoord op de structurele
krapte, kwalitatieve mismatches en drempels op de arbeidsmarkt. Daarbij ging er
bijzondere aandacht naar de sectoren gekenmerkt door een grote vervangingsvraag
wegens veroudering van de werknemerspopulatie (o.a. de zorg) of grondige
veranderingen door de coronacrisis. Daarom koos VDAB ook uitdrukkelijk voor een
proactieve werkgeversbenadering. In het kader van de relance na corona deed de VDAB
ook bijkomende inspanningen om de positie van een aantal kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt te versterken.
Bemiddelen
Om snel in te spelen op een toename van werkzoekenden ten gevolge van de coronacrisis,
zorgde VDAB voor een versterking van de bemiddelings- en opleidingscapaciteit. Op die
manier kon iedere werkzoekende rekenen op een aanbod op maat. VDAB investeerde in
2021 nog meer in digitale tools en services om de activering efficiënt en effectief te laten
verlopen, met inbegrip van de verdere uitrol van de digitale bemiddeling en het gebruik
van door artificiële intelligentie gestuurde matching bij bemiddeling.
Werkplekleren en opleiden
Werkzoekenden worden maximaal opgeleid op de werkvloer. Hiervoor zijn verschillende
vormen van werkplekleren ter beschikking. In 2021 startte men met de voorbereidingen
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van de nieuwe werkvorm ‘GLOW’ (groeien en leren op de werkvloer). Deze nieuwe vorm
komt in de plaats van de begeleidingsvormen TWE (traject tijdelijke werkervaring) en GOB
(gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) en zal de sterktes van
deze vroegere systemen samenbrengen.
Inspelend op COVID19-uitdagingen voorzagen we de nodige flexibiliteit en maatwerk om
in veilige omstandigheden de juiste opleidingscontext te voorzien. Ook de VDABberoepsopleidingen kregen waar mogelijk digitale componenten. VDAB wil tevens
significant versnellen als het gaat om het ontsluiten van het online opleidingsaanbod.

Anderstaligen
In de Vlaamse Rand rond Brussel, met een hoog aandeel anderstalige werkzoekenden,
blijft een geïntegreerd taal- en werkbeleid het instrument om het talent van deze
werkzoekenden optimaal in te zetten naar een duurzame job of werkervaringskans.
In 2021 lanceerde mijn collega-minister bevoegd voor Werk het actieplan 'Vijf voor Taal'.
Met dit plan wil VDAB de taalachterstand wegwerken en meer kansen creëren voor
anderstaligen op de arbeidsmarkt. De kennis van het Nederlands is immers belangrijk om
de positie op de arbeidsmarkt voor anderstaligen of mensen met een taalachterstand te
versterken.
Daarnaast nam VDAB Vlaams-Brabant in 2021 deel aan de voorbereiding van het project
‘Taalboost’, waarin men nieuwe technologie inzet op werkvloeren om taalbarrières op te
heffen.
Samenwerken
Het hernieuwde samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest werd in oktober 2021 definitief goedgekeurd. Daarin kreeg de
versterkte samenwerking tussen de gewestelijke publieke tewerkstellingsdiensten een
prominente plaats om zo de uitdagingen van de regionale arbeidsmarkten doeltreffend
aan te pakken.
Het Vlaams parlement keurde in 2021 definitief het decreet en uitvoeringsbesluit goed dat
de regelgeving over het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid wijzigt. Een van de
belangrijkste beleidsmatige veranderingen is het toevoegen van de pijler ‘economische
zelfredzaamheid’: alle inburgeraars moeten zich ten laatste 60 dagen na ondertekening
van het inburgeringscontract inschrijven bij de VDAB. Zo kunnen de VDAB en de
agentschappen of het OCMW en de agentschappen komen tot een geïntegreerde intake
en gezamenlijke afspraken rond het traject werk/inburgering.
OD 3.5 Economie
Het ruimtelijk-economische beleid in de Vlaamse Rand is actief gericht op herwaardering
en verbetering van bedrijvenzones, met maximale aandacht voor een duurzame aanleg
en omgevingskwaliteit. In het Research Park Zellik zet de bedrijvenvereniging, samen met
de Vrije Universiteit Brussel, de gemeente Asse en het Agentschap Innoveren en
Ondernemen, het parkmanagement voort. De gevestigde bedrijven genieten hierdoor van
samenwerking op vlak van groenbeheer, groepsaankopen en andere schaalvoordelen. Het
Green Energy Park, een samenwerking van VUB en UZ Brussel met steun van o.a. Flux
50, wordt een belangrijke nieuwe speler in het Research Park. Het Green Energy Park slaat
de brug tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie en is gericht op groene
energie en mobiliteit, het ziekenhuis van de toekomst en de slimme regio. Het masterplan
voor deze grootschalige proeftuin en expertise- en opleidingscentrum is in opmaak en zal
de komende jaren uitvoering krijgen en uitgebreid worden op bijkomende percelen.
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Voortbouwend op de ondersteuning die het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft
geboden voor de gebiedsregie voor de Zuidelijke Zennevallei, maakt men verder werk van
visievorming en realisatie met betrekking tot de bedrijventerreinen Laekebeek te Lot, Paul
Gilson in Drogenbos en 3 Fonteinen in Sint-Pieters-Leeuw. Via het afsluiten van
verschillende brownfieldconvenanten op initiatief van de minister van Economie staat ook
de herontwikkeling van de beide papierfabrieken te Beersel (Manchestersite) en
Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw (Catala) op til. Ook in het Reconversiegebied zet men
brownfieldconvenanten in om de recent uitgezette krijtlijnen voor het gebied te realiseren.
Op de CAT-site ging de sanering van start. De sanering en herontwikkeling worden de
volgende jaren gefaseerd uitgevoerd. Voor de Broeklinsite hebben de bevoegde Vlaamse
ministers voor Omgeving en Economie een omgevingsvergunning verleend en krijgt het
principe van circulaire economie concrete vorm. De provincie Vlaams-Brabant onderzocht
ook in 2021 de verdere optimalisatie van de zone Buda+. Via subsidies voor de heraanleg
van bedrijventerreinen tracht het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan te sturen op
duurzame en kwalitatieve bedrijventerreinen. Dit is onder meer het geval voor ZaventemZuid en Maleizen (Rameis) in Overijse.
OD 3.6 Mobiliteit
De Werkvennootschap investeerde ook in 2021 verder in de aan haar toegewezen
projecten. Voor het Programma Werken aan de Ring, waaronder de herinrichting van de
Ring rond Brussel (R0) (Noord, Oost en West/Zuid), de uitbouw van het hoogwaardig
openbaar vervoer (Brabantnet), de investeringen in de fietssnelwegen alsook verschillende
hoppinpunten, werd er voor 192,3 miljoen euro geïnvesteerd waarvan 25,5 miljoen voor
fietsinvesteringen in de Vlaamse Rand. De voornaamste investering betreft de
onderhoudswerkzaamheden van het Viaduct van Vilvoorde. Ook de plaatsingsprocedure
voor het DBFM-project ‘complex R0-A201’, een multimodale quick win ter hoogte van de
nationale luchthaven in Zaventem, liep in 2021 verder.”
OD 3.7 Cultuur, jeugd, sport en het verenigingsleven
In de Vlaamse Rand geven zowel de Vlaamse overheid als de provincie Vlaams-Brabant
subsidies aan verenigingen die de Nederlandse taal ondersteunen. De Vlaamse overheid
kent ook subsidies toe aan projecten die de sociale cohesie versterken. Daarnaast kunnen
verenigingen gebruik maken van de expertise van vzw ‘de Rand’ inzake oefenkansen
Nederlands en taal(promotie)beleid. De vzw werkte hiervoor, in samenwerking met de
betrokken federaties en koepelorganisaties, kant- en klare pakketten uit die via de lokale
besturen ter beschikking worden gesteld van de verenigingen. De vzw ‘de Rand’ zorgt ook
voor de organisatie van workshops en kan op vraag van de besturen ingeschakeld worden
voor een procesmatige begeleiding op maat van de verenigingen. Meer detail hierover kan
je lezen onder OD 1.2 en SD 2.
OD 3.8 Welzijn en Gezondheid
De ondersteuning van de werking van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest blijft
behouden om de achterstand aan welzijns- en gezondheidszorgaanbod in Vlaams-Brabant
verder weg te werken. Daarbij geldt er een voorrangsregeling voor de Vlaamse Rand.
Hiervoor is een jaarlijks budget voorzien van 2,35 miljoen euro. Inzake de zorgopdracht
is in 2021 1.047.830,77 euro aan subsidies verleend. De subsidies zijn verdeeld over de
Vlaamse rand met 3 dossiers, goed voor 21% van het totaal verleende subsidiebedrag en
12 dossiers uit het arrondissement Leuven. Dat houdt in dat er nog ongeveer 1,25 miljoen
euro aan fondsen wordt overgedragen naar 2022. In 2022 zal er dus 3,6 miljoen budget
beschikbaar zijn. 2021 leverde minder dossiers dan verwacht. Enkele grote dossiers
kenden vertraging door leverproblemen en prijsstijgingen binnen de bouw. De verwachting
is dat ze in de loop van 2022 wel zullen kunnen starten. Vlabinvest Zorg zet verder in op
communicatie om de bekendheid te vergroten en nieuwe projecten te stimuleren.
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OD 3.9 Toerisme
Samen met de minister van Toerisme is op de thema’s die aansluiten bij het toerismebeleid
werk gemaakt van de ontwikkeling en promotie van belevingen in de Vlaamse Rand.
Erfgoed (kastelen en tuin, religieuze erfgoedsites, Vlaamse Meesters in situ, …), natuur,
fietsen en gastronomie zijn verhaallijnen die mogelijkheden bieden in de Vlaamse Rand.
In Meise opende de vernieuwde Plantentuin haar deuren. Tot de nieuwigheden behoren de
nieuwe onthaalinfrastructuur, een aanbod van thematische wandelingen, de (her)aanleg
van verschillende tuinen, de Eredreef en een nieuwe permanente expo. In 2021 werd de
allereerste virtuele editie van ‘Toer de Geuze at Home’ gelanceerd. Hiermee zetten HORAL
en zijn leden (Boon, De Oude Cam, De Troch, Hanssens Artisanaal, Lambiek Fabriek,
Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel, Tilquin en Timmermans), Toerisme Vlaams-Brabant
en Toerisme Vlaanderen het vakmanschap en de topproducten van onze lambiekbrouwers
en geuzestekers in de (internationale) kijker. Ook de ‘Tour de Geuze at Home Live
Sessions’, een tweedaags interactief live event met interviews, was enorm populair bij het
internationale publiek.
OD 3.10 Integratie en inburgering
Vernieuwde promotiecampagne NT2
Eind 2021 kregen de lokale besturen de taak om de promotiecampagne rond NT2 vorm te
geven. Het AgII, samen met vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant, organiseerden
in het najaar van 2021 werksessies en 1-op-1 ondersteuning om lokale besturen te
versterken in hun regierol inzake taalpromotie en in het bijzonder het zelf opzetten van
een promotiecampagne om anderstaligen toe te leiden naar de lessen Nederlands.
Bovenlokaal zette de provincie in op Facebookadvertenties in drie talen (Engels, Frans en
Roemeens) gericht naar specifieke doelgroepen van anderstaligen.
Werkafspraken AgII vzw ‘de Rand’
Het
AgII
en vzw
‘de
Rand’
stellen
de
opmaak van
de
vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende werkafspraken uit naar het voorjaar van
2022 gezien de impact van het Plan Samenleven op het ondersteuningsaanbod van beide
organisaties.
Website Nederlandsoefenen.be
In opdracht van AgII analyseerde een extern bureau analyseerde de website
Nederlandsoefenen.be. Op basis van de bevindingen koos men ervoor de website op te
splitsen in twee zelfstandige websites: één voor de doelgroep anderstaligen en
doorverwijzers en één voor organisatoren van oefenkansen. De nieuwe website voor
organisatoren reikt langs de ene kant informatieve kaders aan over wat een kwalitatieve
taaloefenkans inhoudt en tips en tricks hoe je dit in de praktijk kan brengen. Anderzijds
bevat de site een inspiratiedatabank met o.a. praktische draaiboeken, gedifferentieerde
methodieken en inspirerend materiaal voor het opzetten en bijsturen van het beleid inzake
taaloefenkansen.
Het tweede luik van de website, de oefenkansenzoeker voor anderstaligen en
doorverwijzers, ging in het kader van het Vlaams Programma Digitalisering over naar de
Cel Digitalisering van de Agentschappen. Het project beoogt de ontwikkeling van een
vernieuwde digitale toepassing voor het totale aanbod oefenkansen Nederlands.
Evaluatie sensibiliseringscampagne anderstaligen
De sensibiliseringscampagnes naar Nederlandstaligen en hun rol in de taalverwerving van
anderstaligen is positief geëvalueerd door de betrokken partners (AgII, RINGtv, vzw ‘de
Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant). Met de vier campagnefims verspreid via diverse
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mediakanalen haalde men een groot bereik. Naar duurzaamheid toe stellen de partners
voor om een campagnepakket op te stellen voor lokale besturen.
Decreetswijziging Inburgering 4de pijler
Het AgII ondersteunde de voorbereiding en uitvoering van de proeftuinen rond sociale
netwerking en participatie binnen inburgering. In de proeftuin in regio Halle lag de focus
op het creëren van een netwerk van partnerorganisaties en op het uitwerken van persona’s
vanuit het concept van “Human Centered Design”. In de regio Vilvoorde legde men de
nadruk op het ontwikkelen van instrumenten en methodieken die ook in de verdere uitrol
van het participatietraject een plaats zullen krijgen. Via lokale stuur- en werkgroepen
waarin zowel consulenten integratie, lokale coördinatoren, trajectbegeleiders en
medewerkers van lokale besturen vertegenwoordigd waren, zorgde men voor een
integrale aanpak van de proeftuinen.
1.4.

SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken

OD 4.1 Waardevolle natuur koesteren en versterken
Net zoals in 2020 werkten ANB en ABB ook in 2021 samen voor meer groen in de Vlaamse
Rand. Op 21 maart 2021 (wereldbosdag) lanceerden ze een gezamenlijke projectsubsidie
voor extra groen en extra bomen in de Vlaamse Rand. Samen met de collega-minister
bevoegd voor natuur maakten we hiervoor 2 miljoen euro vrij. De oproep moedigde lokale
besturen, verenigingen en organisaties aan projecten in te dienen die de leefkwaliteit van
de bewoners een boost geven. Iedereen met een voorstel over nieuw toegankelijk groen
kon een aanvraag indienen. De financiële ondersteuning betrof zowel de aankoop van
grond, van bebossing en van werken voor een groene en toegankelijke inrichting. Samen
met mijn collega-minister bevoegd voor Omgeving maakten we de 9 laureaten bekend bij
de start van de Week van het Bos. Het gaat onder meer over een project in Beersel waar
een stuk van het verdwenen Zitterbos terugkomt. In Dilbeek maken we werk van een
nieuw bos en in Vilvoorde en Hoeilaart komen nieuwe parken. De 9 laureaten van 2021
moeten uiterlijk in 2022 zijn opgestart en tegen 2024 gerealiseerd zijn. Tegen dan kunnen
de bewoners en de bezoekers van de Vlaamse Rand effectief genieten van extra groen.
Om de Rozentuin van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe dynamiek te geven die
aansluit bij de missie en visie van Natuur en Bos, startte ANB een wedstrijdprocedure via
de Vlaamse Bouwmeester. De opmaak van het Masterplan start in mei 2022. Dat plan zal
het hele park beter plaatsen in het dorpsweefsel en omliggende landschap, met de roos
als cultuur- en belevingsproduct in tuin, publiek domein en landschap.
ANB heeft de maairegimes in de domeinen van Gaasbeek, Groenenberg, Ter Rijst, Coloma
en Drie Fonteinen geoptimaliseerd met het oog op een kostenefficiënter en
klimaatrobuuster beheer.
In de Vlaamse Rand kwam er in 2021 effectief 44 hectare nieuw bos bij. ANB beboste
ruim 18 hectare en ondersteunde ook gemeente en privépersonen via boswachters en
bosgroepen en via de projectsubsidies. ANB kocht in 2021 ook ruim 17 ha bebosbare
gronden aan in de Vlaamse Rand, de timing voor de effectieve bebossing wordt afgestemd
in functie van de lopende gebruiksrechten.
ANB ging samen met de gemeente Asse in dialoog met de bevolking over de
toegankelijkheid van de uitbreiding van het Kravaalbos die in 2020 tot stand kwam door
de goede samenwerking tussen ANB en het Vlaams Randfonds.
Voor de geplande bosuitbreiding (20 ha) op de NAVO-terreinen in Everestelden het
Departement Omgeving, perspective.brussels, ANB en Leefmilieu Brussel een
inrichtingsontwerp voor dat mee aan de basis ligt van het GRUP en richtplan van aanleg
dat voor deze site vorm zal krijgen.
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OD 4.2 Open Ruimte
4.2.1. Uitvoering planprogramma Vlaamse Rand
Op aansturen van de minister van Omgeving is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met
verschillende projecten actief in de Vlaamse Rand. In het landinrichtingsplan Land van
Teirlinck (Beersel – Linkebeek) zijn de omgevingswerken in Destelheide uitgevoerd. De
voorbereiding van de werken aan de Zevenborrebeek en de Elsemheide zijn afgerond en
de eigenlijk werken krijgen in 2022 hun beslag. De Omgevingsvergunning is aangevraagd
voor de Molenbeekwandeling. In het landinrichtingsplan Molenbeek-Maalbeek (Asse)
voerde men werken aan de volkstuinen uit. In het landinrichtingsplan Hooghof (Asse)
kwamen de werken tot een eind en is er sprake van een voorlopige oplevering.
De opmaak van het landinrichtingsplan Groene Noordrand (Asse – Meise – Wemmel –
Grimbergen) liep vertraging op. Het ontwerplandinrichtingsplan is nu ingepland voor
najaar 2022. Vervolgens zal de minister van Omgeving hierover een beslissing nemen. In
het landinrichtingsplan Molenbeekvallei Sint-Genesius-Rode (Sint-Genesius-Rode) lopen
de plannen voor de Molenbeekwandeling gelijk met die voor de Molenbeekwandeling in
het Land van Teirlinck. De VLM kon zowel de Schipvijver (van ULB/VUB via onteigening)
als de Geevaertvijver (via minnelijke aankoop) in 2021 verwerven.
In het landinrichtingsplan IJsevallei (Overijse-Hoeilaart) zijn de werken in het kader van
het eerste uitvoeringsdossier gestart. Deze werken lopen door tot in 2023. In het najaar
2022 werkt men aan het technisch ontwerp van het tweede uitvoeringsdossier voor de
IJsevallei. In het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei (Grimbergen) vroeg men
de omgevingsvergunning voor een eerste uitvoeringsdossier aan werken aan. De
gemeente zou de omgevingsvergunning normaliter voor het bouwverlof van 2022 nog
verlenen. De VLM gaf de opdracht om een tweede uitvoeringsdossier voor te bereiden. Het
technisch ontwerp hiervoor start in 2022. Voor het landinrichtingsproject Woluwe-TrawoolFloordambos (Vilvoorde – Machelen) bereidde men een ontwerp van landinrichtingsplan
voor. Het definitief landinrichtingsplan zal men in juni 2022 aan de planbegeleidingsgroep
voorleggen.
4.2.2. Planprogramma Vlaamse Rand: Planning
De Vlaamse Regering keurde het project landinrichting Vlaamse Rand goed voor een totaal
subsidiebedrag van 37 miljoen euro. De eerste fase (tot 2023) was begroot op 8,5 miljoen
euro. De Vlaamse Regering heeft de tweede fase voor de landinrichting in de Vlaamse
Rand inmiddels goedgekeurd voor een bedrag van 8,5 miljoen euro. Van het initieel
goedgekeurde bedrag van 37 miljoen euro kregen er zo ondertussen projecten ter waarde
van 17 miljoen euro groen licht.
4.2.3. Plattelandsbeleid
Als coördinerend minister voor de Vlaamse Rand ondersteun ik het plattelandsbeleid van
mijn collega-minister van Omgeving. In de Vogelzangbeek in Sint-Pieters-Leeuw is een
proefproject ‘Ruimte voor Voedsel’ van start gegaan in het kader van de grondenbank van
de VLM.
4.2.4 Openruimtenetwerk
In
een
intergewestelijke
studie
(Departement
Omgeving,
ANB,
OVAM,
perspective.brussels en Leefmilieu Brussel) ontwikkelde men voor de noordrand een
ambitieuze en gedragen visie voor een duurzaam en regionaal samenhangend
openruimtenetwerk in en rond Brussel. Daarbij gaat er veel aandacht naar robuuste
corridors tussen stad en buitengebied voor o.a. biodiversiteit, water, koelte, lokale
landbouw en actieve mobiliteit.
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Deze visie zal nu verder vorm krijgen in de projecten en instrumenten van de verschillende
partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars
van openruimtegebieden. Om gedragen initiatieven te ondersteunen en te begeleiden is
een opdrachtencentrale opgericht bij het Departement Omgeving. De centrale loopt over
een periode van 4 jaar (van 2022-2026). Opdrachtgevers kunnen aansluiten bij deze
centrale om delen van het beschreven openruimtenetwerk aan te pakken en om de
coherentie en duurzaamheid in hun studies en uitvoeringsprojecten te vergroten.
OD 4.3 Landbouw betere kansen bieden
In 2021 is de studie rond Voedsellandschappen afgerond. In zo’n voedsellandschap krijgt
lokale voedselvoorziening een belangrijke plaats en komt landbouw in contact met de
lokale bevolking om te zorgen voor een zo kort mogelijke keten en een verzekerde
afzetmarkt voor de lokale landbouwers. Het project Voedsellandschappen is gebaseerd op
een project in Wemmel-Asse voor de zone Hooghof-Ronkelhof. Het project in Wemmel en
Asse krijgt een verder vervolg. In 2021 voerde men een landbouwstudie uit voor vier
koutergebieden op de plateaus in Grimbergen en Wemmel om er te komen tot een correcte
inrichting, waarbij landbouw en lokale voedselvoorziening betere kansen krijgen. De
resultaten daarvan zullen richtinggevend zijn bij de concrete uitwerking van het LIP.
1.5.

Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VLAAMSE RAND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

TO

2e BA

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL, OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:

VLAAMSE RAND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2.392

17.047

1.648

6.381

4.918

1.668

Toelagen
IS

5.894

7.116

7.116

6.035

7.107

7.107

0

0

0

0

0

0

8.286

24.163

8.764

12.416

12.025

8.775

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

Inhoudelijke toelichting:
Kredietevolutie ESR-uitgaven 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: +14.655 keuro VAK en -1.463 keuro
VEK:
SJ0-1SHD2FB-WT:
+17.768 keuro VAK (begrotingsruiter) overdracht niet bestede middelen van 2020 naar
2021. In de uitgavenbegroting wordt jaarlijks een decreetsbepaling opgenomen die het
mogelijk maakt om de niet bestede middelen over te dragen naar het volgende jaar.
-388 keuro VAK en VEK herverdeeld naar het Agentschap Natuur en Bos voor de aankoop
van een aantal percelen tussen de Heuvelstraat en Dorpveld in Asse en een bos in Asse.
-1.500 keuro VAK herverdeeld naar de capaciteitsprovisie van het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming voor de bouw van een 1ste graadschool in de gemeente SintPieters-Leeuw.
-1.000 keuro VAK en VEK herverdeeld naar het Agentschap Natuur en Bos voor een
gezamenlijke projectoproep voor de vergroening van de Vlaamse Rand.
-225 keuro VAK en -75 keuro VEK werd herverdeeld naar begrotingsartikel SJ0-1SHD2FYIS (vzw ‘de Rand’) voor de aanrekening van de subsidies voor de projecten
“Taalstimulerende initiatieven” en “Lezen op School”.
Kredietevolutie Toelagen 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: +1.222 keuro VAK en +1.072 keuro VEK:
SJ0-1SHD2FY-IS:
+225 keuro VAK en +75 keuro VEK (VEK werd aangerekend op basis van de
subsidieperiode) werd herverdeeld van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT (Vlaamse
Randfonds) voor de aanrekening van de subsidies voor de projecten “Taalstimulerende
initiatieven” en “Lezen op School”. Het resterend bedrag van 150 keuro VEK wordt in 2022
herverdeeld.
+885 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor investeringen
inzake energiebesparende maatregelen.
+40 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de uitvoering van
het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non-profitsector.
+41 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de uitvoering van
het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/ non
profitsectoren.
+31 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de toekenning
van de indexprovisie.
De begrotingsuitvoering wordt toegelicht onder de respectievelijke begrotingsartikels.
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1.5.1 Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Uitgavenartikelen
SJ0-1SHD2FA-WT – RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD
RANDBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel worden onder meer communicatie-initiatieven, de randuitcheques,
de impulssubsidies en de subsidies voor de faciliteitengemeenten aangerekend. Verder
zijn er ook nog de nominatim subsidies, zoals BRIO, vzw RTVB en vzw Museum Felix De
Boeck. Ook algemene werkingskosten worden hierop aangerekend.
Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd
Randbeleid).
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.004

1.004

VEK
BU
1.004

2e BA
1.134

2e BA-JR
1.134

BU
1.052

Inhoudelijke toelichting
Het VAK werd op dit begrotingsartikel volledig besteed. Er kon 82 keuro VEK niet worden
besteed omdat de VEK-aanrekening de effectieve prestaties/subsidieperiodes volgt. Door
de coronacrisis werden sommige dossiers uitgesteld of liepen ze vertraging op waardoor
minder kon worden aangerekend.
- Algemene werkingskosten: 199 keuro
67 keuro: uitzenden van promospots op RINGtv voor impulssubsidies, RandKrant,
groenoproep …;
11 keuro: animatiefilmpje Groene Rand;
33 keuro: overeenkomst met ROBtv voor uitzenden van reportages Vlaamse Rand;
34 keuro: partnership “Café chantant in de Vlaamse Rand”;
14 keuro: aanvaarde facturen (randuitcheques, website, advertentie, onroerende
voorheffing, …)
40 keuro: voor de werking van het documentatiecentrum.
- impulssubsidies: 304 keuro
De impulssubsidies Vlaamse Rand vormen een middel om de Vlaamse identiteit van de
regio te versterken. De focus ligt hierbij op sociale cohesie (versterkend/verbindend
samenleven). Deze impulssubsidies worden eenmalig toegekend aan vernieuwende
projecten. Er waren in 2021 drie rondes waarin in totaal aan 10 begunstigden subsidies
werden toegekend.
- Nominatieve organisaties: 501 keuro
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BRIO
RTVB vzw
Museum Felix De Boeck vzw

59
273
169

SJ0-1SHD2FB-WT – VLAAMSE RANDFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel worden de middelen ingezet om tegemoet te komen aan de
grootstedelijke uitdagingen waarmee de steden en gemeenten in de Vlaamse Rand
kampen. Dit Randfonds draagt ook bij tot het versterken van het groene karakter van de
Vlaamse Rand.
Dit begrotingsartikel past in SD 1 (rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd
Randbeleid), SD 3 (de Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken) en
SD 4 (Het groene en open karakter van de Rand bewaken).
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

1.388

2e BA-JR
16.043

VEK
BU

2e BA
644

5.247

2e BA-JR
3.784

BU
616

Inhoudelijke toelichting
De Vlaamse Regering heeft in 2020 het Vlaamse Randfonds opgezet met een budget van
20.000 keuro (VAK) voor de periode van 2020 tot en met 2024 om specifiek tegemoet te
komen aan de uitdagingen waarmee de 19 randgemeenten rondom Brussel te maken
krijgen. Voor de vereffening van de verbintenissen wordt jaarlijks (tot en met 2024) 4.000
keuro (VEK) voorzien. Vanaf 2021 heeft de Vlaamse Regering besloten om bovenop de
20.000 keuro nog jaarlijks 1.500 keuro toe te voegen.
Aangezien de middelen zijn toegekend voor de periode 2020-2024 is er in de algemene
uitgavenbegroting jaarlijks een decreetsbepaling opgenomen (begrotingsruiter) die het
mogelijk maakt om de middelen (VAK) over te dragen naar het volgende jaar waardoor
de middelen kunnen verspreid worden tussen 2020 en 2024. Het niet bestede bedrag
(VAK) in 2021 van 15.399 keuro werd op die manier overgedragen naar 2022.
In 2021 werd in totaal 3.869 keuro VAK besteed (3.225 keuro herverdelingen en 644
keuro voor rechtstreekse toekenning subsidies):
1. Herverdelingen (3.225 keuro)
-1.000 keuro voor een subsidieoproep voor de vergroening van de Vlaamse Rand
(kredietherverdeling naar het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos - Er werden 9
projecten gesubsidieerd voor in totaal 1.956 keuro. De helft van dit bedrag
(afgerond 1.000 keuro) werd gedragen door het Vlaamse Randfonds);
-388 keuro voor het recht op voorverkoop te behouden om een aantal percelen
tussen de Heuvelstraat en Dorpveld in Asse en een bos in Asse in haar bezit te
krijgen (kredietherverdeling naar het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos);
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-112 keuro voor de projectcoördinator van het Vlaamse Randfonds
(kredietherverdeling naar de kredieten van ABB). In 2021 werd een
projectcoördinator aangesteld voor de ondersteuning en uitvoering van de
middelen ingeschreven op het Vlaamse Randfonds;
-1.500 keuro voor de bouw van een 1ste graadschool in de gemeente Sint-PietersLeeuw (kredietherverdeling naar de capaciteitsprovisie van het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming);
-225 keuro voor taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en
buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren in de Vlaamse Rand en voor
Lezen op school (kredietherverdeling naar vzw ‘de Rand’).
2. Subsidies (644 keuro)
-475 keuro subsidies naar de lokale besturen van Asse, Overijse, Vilvoorde,
Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Beersel en de Groep Intro voor
taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en buitenschoolse
opvang voor kinderen en jongeren in de Vlaamse Rand en naar de Provincie Vlaams
-Brabant voor Lezen op school;
-62 keuro voor vzw Het Huis van Herman Teirlinck voor de bouw van het
nieuwbouwgedeelte bij het Herman Teirlinck huis;
-7 keuro voor Golazo Sport voor de organisatie van het project “Gravel 19 Gravelevent in de Vlaamse Rand”;
-25 keuro voor NoWayBack vzw (Bûûmplanters) voor de organisatie van het project
“Bûûmplantcampagne die via onderwijs betrokkenheid creëert bij jongeren”;
-75 keuro voor NoWayBack vzw (Bûûmplanters voor de organisatie van het project
“Bûûmplant Groene Rand Gordelfestival 2021”.
Er kon 3.168 keuro VEK niet worden besteed. De aanrekening op het VEK volgt de
aanrekeningsperiode van de toegekende dossiers in 2021.
SJ0-1SHD2FY-IS – VZW DE RAND
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de algemene toelage aan vzw ‘de Rand’. Om vzw ‘de Rand’
toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te
zetten, ontvangt zij een algemene toelage voor haar algemene werking.
Zie toelichting onder 1.5.4 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw ‘de Rand’.
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (vzw ‘de Rand’: partner voor het Vlaamse Randbeleid).
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
5.894

2e BA-JR
7.116

VEK
BU
7.116

2e BA
6.035

2e BA-JR
7.107

BU
7.107

Inhoudelijke toelichting
Het VAK en VEK werd volledig besteed.
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1.5.2 DAB’s
Ontvangstenartikelen
Uitgavenartikelen
1.5.3 Overige entiteiten onder gezag
1.5.4 Overige entiteiten onder toezicht
1.5.4.1 Entiteit EVA vzw ‘de Rand’
De acties en doelstellingen die vzw ‘de Rand’ in 2021 realiseerde volgen uit de
samenwerkingsovereenkomst 2020-2025. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst
trad op 1 oktober 2020 in werking.
De geraamde inkomsten bestaan voor het overgrote deel uit ticketinkomsten, zaalhuur en
concessie. Verder zijn er sinds 2021 nieuwe inkomsten uit dienstverlening aan lokale
besturen.
Bij het opstellen van de begroting 2021 werd rekening gehouden met de gevolgen van
corona (minder activiteiten dus minder ticketverkoop, minder huurinkomsten…).
Vzw ‘de Rand’ ging er van uit dat, in de loop van het najaar, men terug zou kunnen
evolueren naar normale capaciteit en opkomst. De coronapandemie bleef echter duren.
De gemeenschapscentra werden verplicht te sluiten (van januari tot en met 8 juni 2021).
Nadien werd een verminderde zaalcapaciteit opgelegd.
De geraamde inkomsten van de lokale besturen liggen lager omdat de begeleidingsopdrachten op het terrein op pauze werden gezet gezien de coronamaatregelen.
Daarnaast werd beslist, in functie van de nieuwe opdracht taalpromotie in het secundair
onderwijs, één stafmedewerker vanaf juni voltijds in te zetten op de voorbereiding hiervan.
De projectmedewerker basisonderwijs, die in de loop van 2021 de organisatie heeft
verlaten, werd dan ook niet vervangen. Op deze manier bleven de gerealiseerde inkomsten
op dit project in lijn met de uitgaven.
Besluit: de voorzichtig geraamde inkomsten (658 keuro) werden niet behaald. Er is een
realisatie per 31/12 van slechts 510 keuro (ESRcode 1612: 413 keuro + ESRcode 1620:
97 keuro). Dit is 22% minder dan geraamd.
De begrootte werkingskosten werden niet gerealiseerd ten gevolgde van het wegvallen
van uitkoopsommen en productiekosten.
Op het vlak van Taalpromotie werden de werkingsmiddelen niet volledig opgebruikt
omwille van o.a. cofinanciering vanuit de bovenlokale partners.
In dit geval: Voetbal Vlaanderen financierde het voetbalwoordenboek. Dit heeft een effect
op de ESRcode 1211.
Van de geraamde werkingskosten (3.654 keuro) werd 3.253 keuro gerealiseerd. Een
verschil van 401 keuro of 11% onder de geraamde werkingskosten.
vzw
'de Rand'
Toelichting verschillen begroting- uitvoering kalenderjaar 2021 - ESR
RAPPORTERING
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ESR code

Begroting

Uitvoering

Verschil

Toelichting /omschrijving

0821

198

5.530

5.332

Rechtzetting saldo

1612

658

413

-245

Eigen inkomsten bestaande
uit
ticketinkomsten,
inkomsten uit zaalhuur en
concessievergoeding horecauitbating van de cafés van de
5
gemeenschapscentra.
Omwille van Covid-19 werden
de centra verplicht gesloten,
met als gevolg dat zalen niet
konden verhuurd worden,
voorstellingen
werden
geannuleerd en aan de
horeca-uitbaters
werd
kwijtschelding van concessie
verleend voor de maanden
waar men verplicht is te
sluiten. Van zodra de centra
terug open mochten werd een
verminderde
zaalcapaciteit
opgelegd.

1620

0

97

97

4610

7.283
5.894
31
40
41

7.285
5.894
31
40
41

2

Inkomsten lokale besturen
(verwezenlijkt
door
dienstverlening medewerkers
taalpromotie). Oorspronkelijk
werden
deze
inkomsten
voorzien onder code 1612

885
141

885
141

75

75

79
97

79
97

4640

81

2
81

0

4780
4811

200
675

222
675

22
0

Basistoelage
Indexprovisie
VIA5
VIA6
Energie-efficiëntie
Projectsubsidie TSA
projecten toegekend
Projectsubsidie TSA
projecten toegekend
Lokaal jeugdbeleid
Felix De Boeck

en LOS
in 2020
en LOS
in 2021

Culturele activiteitenpremie
Sport Vlaanderen - middelen
voor lokaal sportbeleid
Inkomsten VIA en Maribel
Subsidie Provincie Vlaams
Brabant

25

0322

-1.894

4.499

6.393

11

3.879

4.164

285

12

3.654

3.253

-401

3300
Jeugdbeleid

341
79

335
79

-6

Sportbeleid
Cultuurraden
Felix De
Boeck
Bibs

65
33
97

59
33
97

67

67

74

3.115

2.053

-1.062

Overgedragen
saldo
van
5.530 (zie ESR 0821) – 1.031
intering op het saldo = 4.499
De
contracten
van
de
medewerkers
Taalpromotie
werden
omgezet
naar
contracten onbepaalde duur.
Ten gevolge van het VIA
akkoord 6 stegen de lonen
met
1,1%
met
terugwerkende kracht vanaf
januari 2021 en er was een
index van 2% vanaf oktober
2021.
Werkingskosten zijn lager
dan begroot wegens minder
activiteit omwille van corona (artistieke) productiekosten
liggen lager, energiekosten
hoger
Doorgeefluik subsidie (zie ook
codes 4610 en 4640 ) voor
ondersteuning lokaal jeugden
sportbeleid
verenigingen, werking Felix
De Boeck/FeliXart museum,
ondersteuning
bibliotheken
Kraainem
en
Drogenbos,
cultuurraden voor projecten
en werking
Investeringen
in
de
uitvoering: investeringen met
eigen middelen voor 286
keuro, investeringen met
klimaatmiddelen 1.767 keuro
(deze middelen komen uit de
reserves
want
dit
zijn
middelen die we vroegere
jaren
reeds
hebben
ontvangen). Totaal uitvoering
is 2.053 keuro. In december
2021 ontvingen we middelen
energie-efficiëntie
(4610).
Deze
middelen
werden
vastgelegd in 2021 code 74
maar niet uitgegeven. Dus dit
bedrag zit in de reserves van
2021. Het over te dragen
saldo van 2021 (ESR 0322)
bevat het saldo van de
subsidie energie efficiëntie
van 1.454 keuro en de nog
niet
opgedane
26
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1

klimaatmiddelen van 1.037
keuro.
Desinvestering

VI

APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
- in te voegen –
VII LIJST MET AFKORTINGEN

ABB: Agentschap Binnenlands Bestuur
ANB: Agentschap Natuur en Bos
BRIO: Brussels Informatie, Documentatie en Onderzoekscentrum
CST: Covid Safe Ticket
EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap
GSM-website: Gemeente-en stadsmonitor
IGS: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
LIIM: Lokale Inburgerings-en Integratiemonitor
NT2: Nederlands als tweede taal
OD: Operationele doelstelling
RSS-feeds: Really Simply Syndication
SD: Strategische doelstelling
RTVB: Regionale Televisie Vlaams-Brabant
VAK: Vastleggingskredieten
VEK: Vereffeningskredieten
VIII

BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’

1. Uitgevoerde beleidsinitiatieven
Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen (indien niet onder een
SD geplaatst kunnen worden)
-

….

Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
-

…

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

…
…
…

SD 2 vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
-

…
…
…

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
-

…
…
…
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SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
-

…
…
…
2. Beleidsevaluaties en onderzoeksinitiatieven

Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen (indien niet onder een
SD geplaatst kunnen worden)
-

….

Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
-

…

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

…
…
…

SD 2 vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
-

…
…
…

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
-

…
…
…

SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
-

…
…
…

3. Nieuwe en belangrijke wijzigingen Vlaamse decreten en besluiten
Vlaamse Regering
Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen
-

….

Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
-

…

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

…
…
…

28

SD 2 vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
-

…
…
…

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
-

…
…
…

SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
-

…
…
…
4. Decreetsevaluaties

Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen (indien niet onder een
SD geplaatst kunnen worden)
-

….

Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
-

…

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

…
…
…

SD 2 vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
-

…
…
…

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
-

…
…
…

SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
-

…
…
…

IX

BIJLAGE ‘OVERZICHT RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
- in te voegen –
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X
BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
- in te voegen –

XI

BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE’
- in te voegen –
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