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INLEIDING DOOR DE MINISTER

Ik neem vanuit mijn bevoegdheid gerichte maatregelen om het Nederlandstalig en
groen karakter te benadrukken en te bestendigen. Naast de reeds gekende
vertrouwde instrumenten, zijn er voor de volgende jaren en 2020 in het bijzonder
een aantal nieuwe klemtonen te leggen, namelijk:
• Focus op de strategische ankerpunten in de Rand, in het bijzonder de
noordelijke en zuidelijke kanaalzone;
• Het inzetten van het Vlaamse Randfonds, waarbij er extra financiële impulsen
gegeven kunnen worden om tegemoet te komen aan de maatschappelijke en
beleidsmatige uitdagingen waarmee de Vlaamse Rand geconfronteerd wordt.
Daarbij krijgen onderwijs en het groene karakter van de Vlaamse Rand in 2020
bijzondere aandacht;
• Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met vzw ‘de Rand’,
waarbij de focus meer komt te liggen op integratie, taalpromotie en het
versterken van het bestaand sociaal weefsel in de Rand.
III. SAMENVATTING
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Het Vlaamse Randbeleid stoelt op vier grote pijlers:
• In eerste instantie is er het eigen Randbeleid waarbinnen zowel de project- als
de werkingssubsidies worden verder gezet. Ook de verdeling van
Randuitcheques blijft behouden. Verder wordt er ingezet op de strategische
ankerpunten die in de Rand aanwezig zijn.
• Daarnaast is er het Vlaamse Randfonds. Hiermee kunnen subsidies worden
toegekend aan projecten en initiatieven die het Vlaamse randbeleid
ondersteunen. Via dit budgettair kader kunnen ook extra impulsen gegeven
worden aan de horizontale en transversale werking binnen de Vlaamse Rand.
Andere beleidsdomeinen, die in de Vlaamse Rand een specifiek beleid voeren,
kunnen hierdoor ondersteuning krijgen voor projecten die een extra duwtje
nodig hebben. Hiermee komt dit Randfonds tegemoet aan de aparte,
grootstedelijke uitdagingen die zich in de Vlaamse Rand stellen. Ook kan dit
Randfonds bijdragen tot het versterken van het groene karakter van de
Vlaamse Rand.
• Het Coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ volgt de grote strategische
transversale projecten op die in de Vlaamse Rand hun beslag krijgen.
• Tot slot blijft vzw ‘de Rand’ een belangrijke partner in het Vlaamse Randbeleid.
De vzw werkt, via een overheidsopdracht met een private partner, aan de
organisatie van het Gordelfestival. Een deel van het voorziene budget voor dit
festival wordt rechtstreeks door Sport Vlaanderen toegevoegd aan de toelage
van de vzw. Daarnaast zet de vzw in op taalpromotie in de Vlaamse Rand en
verstevigt ze de identiteit van de regio via publicaties zoals de Randkrant en de
gemeenschapskranten. Ook de werking en uitbating van de zeven
gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten is een belangrijke opdracht
van de vzw.

TOTAAL – VLAAMSE RAND , excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
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PROGRAMMA PH – VLAAMSE RAND
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IV. BELEIDSVELD VLAAMSE RAND
Voor het beleidsveld Vlaamse Rand is er slechts één inhoudelijk structuurelement:
Vlaamse Rand.
1. Inhoudelijk structuurelement Vlaamse Rand
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Binnen het inhoudelijk structuurelement “Vlaamse Rand” worden alle kredieten
ondergebracht in het kader van het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake
de coördinatie van het 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 en aanbieden 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;
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 subsidiëren 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 PJ0-1PHD2FA-WT - werking en toelagen - rechtstreekse
initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid.
Dit begrotingsartikel past in SD 1.
Begrotingsartikel PJ0-1PHD2FB-WT – werking en toelagen – Vlaamse
Randfonds.
Dit begrotingsartikel past in SD 1, 3 en 4.
Begrotingsartikel PJ0-1PHD2FY-IS - interne stromen – EVA vzw ‘de Rand’.
Dit begrotingsartikel past in SD 2.

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
VLAAMSE RAND, MVG excl. DAB

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow
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5.858
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0

0

0

0

0

0
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0
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0
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Aanwending VAKruiter
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
De ESR uitgaven in VEK dalen met -8 keuro door:
- een bijstelling van 51 keuro op begrotingsartikel PJ0-1PHD2FA-WT (bijstelling
VEK-behoefte i.k.v. verrekening negatieve overflow);
- een aanpassing van de overflow van -59 keuro op begrotingsartikel PJ01PHD2FA-WT (- 51 negatieve overflow en -8 positieve overflow).
Deze middelen hebben geen effect op het finaal begrotingsresultaat.
De overflow daalt met -59 keuro op begrotingsartikel PJ0-1PHD2FA-WT. Dit kadert
in de overheidsbrede overflow-oefening ten gevolge van de nieuwe
aanrekeningsregels
zoals
voorgesteld
in
het
VABN-advies
inzake
inkomensoverdrachten.
Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
1.1.1 Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Agentschap Binnenlands Bestuur
Uitgavenartikelen
PJ0-1PHD2FA-WT
–
RECHTSTREEKSE
GECOÖRDINEERD RANDBELEID

INITIATIEVEN

VOOR

EEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel worden de impulssubsidies en de subsidies voor de
faciliteitengemeenten aangerekend. Verder zijn er ook nog de nominatim
subsidies, zoals aan de vzw RTVB, BRIO en Museum Felix De Boeck. Ook uitgaven
voor events en communicatie en algemene werkingskosten worden hierop
aangerekend.
Dit begrotingsartikel past
gecoördineerd Randbeleid).

in
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1

(Rechtstreekse

Kredietevolutie:
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(duizend euro)

BO 2020 incl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BA 2020
Overflow BA2020

VAK
963
0
0
0
963
0

VEK
1.120
0
0
51
1.171
59

BA 2020 incl. overflow

963

1.112

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen

VAK

VEK
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stijging VEK-behoefte
i.k.v. verrekening
negatieve overflow
TOTAAL
-

51

51

51

51

Toelichting bijstelling stijging VEK-behoefte i.k.v. verrekening negatieve
overflow: Er is een bijstelling nodig door de aanpassing van de negatieve
overflow.

1.1.2 Overige entiteiten onder toezicht
vzw De Rand
Het EVA vzw ‘de Rand’ is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het
gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee
gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt
volgens de lijnen en doelstellingen bepaald in het (oprichtings)decreet het
Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel. Tussen de Vlaamse
overheid
en
vzw
‘de
Rand’
bestaat
er
een
vijfjaarlijkse
samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt in 2020 opnieuw
onderhandeld en geformaliseerd .
Vzw ‘de Rand’ is aanwezig op het terrein met zijn verschillende werkingspijlers,
deels in eerste lijn in de faciliteitengemeenten, deels in tweede lijn in de andere
gemeenten en steden van de Vlaamse Rand.
De werkdomeinen van vzw ‘de Rand’ zijn divers en uitgebreid, maar zijn verbonden
door de ene en ondeelbare missie van de organisatie, onder meer:
- het bevorderen van de integratie van anderstaligen o.m. door het opzetten
van taalpromotie acties;
- het behartigen van de Vlaamse belangen in de regio;
- het verlenen van ondersteuning aan alle mogelijke sociaal-culturele en
educatieve samenwerkingsverbanden;
- te fungeren als documentatie- en informatiecentrum met een beperkte
ombudsfunctie;
- het
opzetten
van
publicaties,
waaronder
RandKrant
en
gemeenschapskranten;
- het beheren en uitbaten van de zeven gemeenschapscentra in de
faciliteitengemeenten.
Ontvangstenartikelen
Delta’s (excl. overflow)
08.21 overgedragen overschot vorige boekjaren +479 keuro: dit heeft vooral te
maken met de klimaatinvesteringen. Bij BA 2019 was er een investering aan
klimaatmiddelen voorzien van 1.146 keuro, er werd geïnvesteerd voor 659 keuro.
Verschil: 487 keuro te besteden in volgende jaren. Voor kalenderjaar 2019 een
intering op werking tbv 8 keuro.
16.12 eigen ontvangsten +168 keuro op basis van gerealiseerde eigen ontvangsten
van 2019. Raming 2020 ligt in dezelfde lijn.
46.40 toelage lokaal sportbeleid van Sport Vlaanderen +3 keuro
Uitgavenartikelen
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Delta’s (zowel VEK als VAK, excl. overflow)
11 lonen +106 keuro: op basis van huidig personeelsbestand.
12.12 werkingskosten +94 keuro: een deel van de verhoging van de eigen
ontvangsten (+168 keuro) heeft te maken met een doorfacturatie/recuperatie van
werkingskosten. M.a.w. deze gebudgetteerde verhoging van de werkingskosten
heeft een stijging van de gebudgetteerde eigen ontvangsten tot gevolg.
33.00 inkomstenoverdracht ten behoeve van gezinnen: +3 keuro (zie ook
ontvangsten Sport Vlaanderen)
74.22 investeringen klimaatmiddelen VAK: -1.455 keuro: bij de BO 2020 werd
voorzien dat er voor 2.800 keuro klimaatinvesteringen zouden gedaan worden. Dit
is echter niet realistisch. We ramen in 2020 1.345 keuro uit te geven. De
klimaatinvesteringen lopen zeker nog door tot in 2021 (→ 2.800 minus 1.345 =
1.455).
74.22 investeringen eigen middelen VEK/VAK: -32 keuro interne verschuiving van
investeringen met eigen middelen (niet-klimaatmiddelen) ten voordele van de
gedeeltelijke toename van de geraamde werkingskosten.
Hieruit volgt:
03.22 +1.934 keuro VEK

V.

APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD

De apparaatskredieten van het beleidsveld Vlaamse Rand zijn vervat in de
apparaatskredieten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zie BBT Binnenlands
bestuur, Stedenbeleid en Audit lokale besturen.
VI. LIJST MET AFKORTINGEN
BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
ESR: Europees Systeem van Rekeningen
EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
VAK: Vastleggingskredieten
VEK: Vereffeningskredieten
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