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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
2020 was het jaar waarin het Randfonds van start ging. 20 miljoen euro aan
bijkomende middelen waarmee het beleid voor de Vlaamse Rand een grote sprong
voorwaarts maakt.
Die enorme financiële sprong maakt dat we veel meer kunnen bereiken bij het
nastreven van de essentie van het Randbeleid: het Vlaams karakter versterken en
de groene gordel rond de hoofdstad beschermen en verder doen groeien. In 2020
ging het merendeel van de uitgaven dan ook naar beleidsmaatregelen die
uitvoering gaven aan die twee doelstellingen: de toelage aan vzw ‘de Rand’ ter
versterking van de Vlaamse Gemeenschap in de faciliteitengemeenten, het steunen
van 24 investeringsprojecten die voor bijkomend toegankelijk groen in de Rand
zorgen, projecten die specifiek inzetten op taalstimulering Nederlands en
leesbevordering, … De impact van het Randfonds was in 2020 dan ook duidelijk
merkbaar. Veel van die projecten zouden zonder de steun van het Randfonds niet
mogelijk zijn geweest.
Bovendien besliste de Vlaamse Regering in 2020 ook om het Randfonds te
verankeren door er vanaf 2021 jaarlijks een bijkomend vast budget van anderhalf
miljoen euro aan toe te kennen. Het totale budget van het fonds komt deze
regeerperiode zo uit op 26 miljoen euro. Daarnaast krijgt het fonds met dit budget
een blijvende verankering aangezien het bedrag van terugkerende aard is.
Naast het Randfonds legden we ook op andere vlakken nieuwe accenten. Het
voornaamste daarvan is de vernieuwde samenwerking met vzw ‘de Rand’. De
nieuwe samenwerkingsovereenkomst focust naast de werking van de
gemeenschapscentra sterker op integratie, taalpromotie en de versterking van het
sociaal weefsel in de Rand.
2020 was ten slotte ook het jaar waarin het Gordelfestival in moeilijke
omstandigheden veerkracht toonde. De pandemie maakte een normale editie
onmogelijk, maar de duizenden deelnemers lieten het niet aan hun hart komen.
Hoewel de optredens van muziekgroepen niet konden plaatsvinden, kwam de
essentie van het gordelgebeuren nooit in het gedrang. Wel integendeel. De
pandemie dwong om terug te keren naar de essentie: al fietsend en wandelend de
Vlaamse groene gordel beleven.

III. SAMENVATTING
De start van het Randfonds was in 2020 het voornaamste wapenfeit binnen het
beleidsveld Vlaamse Rand. Dit bijkomend budget gaf nieuwe impulsen die voor
beleidsrealisaties zorgden die anders niet mogelijk geweest waren. Zo werd samen
met het Agentschap Natuur en Bos geïnvesteerd in bijkomend groen. Ook sprong
het Vlaamse Randfonds bij in de projecten voor taalstimulerende activiteiten
Nederlands tijdens schoolvakanties en in de buitenschoolse kinderopvang.
Bovendien maakte de Vlaamse Regering ook bekend dat het Randfonds vanaf 2021
jaarlijks 1,5 miljoen euro bijkomende middelen zal ontvangen. In totaal zal het
fonds deze regeerperiode zo 26 miljoen euro aan extra beleidsimpulsen kunnen
geven voor de Vlaamse Rand.
Binnen het eigen Randbeleid werden zowel de project- als de werkingssubsidies
voor prioritaire partners verdergezet. Verder werd een traject opgestart om de
gemeenten in de Vlaamse Rand beter te kunnen ondersteunen bij de specifieke
uitdagingen in de Rand.
Het transversale beleid en de grote strategische transversale projecten in de
Vlaamse Rand krijgen verder opvolging binnen het Coördinatieplatform Stand van
de Rand. Dit gebeurt sinds het najaar van 2020 onder het voorzitterschap van Jan
Spooren, de nieuwe provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.
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Tot slot blijft ook vzw ‘de Rand’ een belangrijke partner in het Vlaamse Randbeleid.
De vzw stond samen met Flanders Classics opnieuw in voor de organisatie van het
Gordelfestival. 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. De werking en uitbating van de zeven gemeenschapscentra
blijft evenwel de belangrijkste opdracht van de vzw.
TOTAAL – VLAAMSE RAND, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en
programma B
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

26.821

10.970

2e BA-JR

0

0

0

25.884

10.033

BU

0

0

0

8.114

7.806

PROGRAMMA PH – VLAAMSE RAND
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

26.821

10.970

2e BA-JR

0

0

0

25.884

10.033

BU

0

0

0

8.114

7.806

IV. VLAAMSE RAND
Voor het beleidsveld Vlaamse Rand is er slechts één inhoudelijk structuurelement:
Vlaamse Rand.

1. VLAAMSE RAND
Het inhoudelijk structuurelement “Vlaamse Rand” bevat alle kredieten inzake de
coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand. Het evalueren en
waar nodig formuleren van beleidsaanpassingen en het op maat ontwikkelen en
aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse beleidssectoren hoort daar
ook bij.
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;
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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.
Begrotingsartikel PJ0-1PHD2FB-WT – werking en toelagen – Vlaamse
Randfonds.
Begrotingsartikel PJ0-1PHD2FY-IS - interne stromen – EVA vzw ‘de Rand’.

1.1. Budgettair kader
VLAAMSE RAND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

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
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

5

ESR-uitgaven WT,
LO, PR

20.963

18.989

1.220

5.112

3.279

1.052

5.858

6.895

6.894

5.858

6.754

6.754

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Overflow

26.821

25.884

8.114

10.970

10.033

7.806

0

0

0

19

19

17

26.821

25.884

8.114

10.951

10.014

7.789

Toelagen
IS

Overflow
Tot. excl.
Overflow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Kredietevolutie ESR-uitgaven 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: -1.974 keuro VAK en -1.833
keuro VEK:
- PJ0-1PHD2FA-WT (-307 keuro VAK en +1 keuro VEK)
Er werd -308 keuro VAK herverdeeld naar begrotingsartikel PJ0-1PHD2FB-WT
(Vlaamse Randfonds). Er was ook nog een herverdeling van 1 keuro VAK en VEK
vanuit het provisioneel krediet (indexprovisie BRIO).
- PJ0-1PHD2FB-WT (-1.667 keuro VAK en -1.834 keuro VEK)
Er werd +308 keuro VAK herverdeeld van begrotingsartikel PJ0-1PHD2FA-WT
(rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid) zodat deze
middelen kunnen worden aangewend op het Vlaamse Randfonds.
Er werd -1.750 keuro VAK en VEK herverdeeld naar het Agentschap Natuur en Bos
in het kader van de gezamenlijke doelstelling om meer groen in de Vlaamse Rand
te realiseren. Er werd -225 keuro VAK en -84 keuro VEK herverdeeld naar
begrotingsartikel PJ0-1PHD2FY-IS (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: +1.037 keuro VAK en +896 keuro
VEK op PJ0-1PHD2FY-IS
+225 keuro VAK en +84 keuro VEK (VEK werd aangerekend op basis van de
subsidieperiode) werd herverdeeld van begrotingsartikel PJ0-1PHD2FB-WT
(Vlaamse Randfonds) voor de aanrekening van de subsidies voor de projecten
“Taalstimulerende initiatieven” en “Lezen op School”. Het resterend bedrag van
141 keuro VEK wordt in 2021 herverdeeld.
+508 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet voor
investeringen inzake energiebesparende maatregelen.
+74 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet voor de
implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor de eigen gebouwen en
technische installaties in GC de Zandloper.
+15 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet voor de
vervanging van voertuigen met een lage ecoscore door zero-emissie voertuigen.

6

+43 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet voor de uitvoering
van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/nonprofitsector.
113 keuro VAK en VEK herverdeeld van het Noodfonds voor de steun naar
aanleiding van de COVID-19-pandemie.
+59 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet (indexprovisie).
Kredietevolutie overflow:
Op begrotingsartikel PJ0-1PHD2FA-WT (rechtstreekse initiatieven voor een
gecoördineerd randbeleid) werd de overflow van 19 keuro behouden.
De toelichting omtrent de begrotingsuitvoering staat onder de respectievelijke
begrotingsartikels.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Uitgavenartikelen
PJ0-1PHD2FA-WT
–
RECHTSTREEKSE
GECOÖRDINEERD RANDBELEID

INITIATIEVEN

VOOR

EEN

Korte inhoud
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
gecoördineerd Randbeleid).

in

SD

1

(Rechtstreekse

initiatieven

voor

een

(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

963

656

655

1.112

1.113

848

0

0

0

19

19

17

963

656

655

1.093

1.094

831

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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Er werd afgerond 1 keuro VAK en 263 keuro VEK (excl. overflow) niet besteed.
Omdat het VEK de aanrekening van de effectieve prestaties/subsidieperiode volgt,
kon het volledig bedrag aan VEK niet worden besteed. Door de coronacrisis werden
sommige dossiers uitgesteld of liepen ze vertraging op waardoor minder kon
worden aangerekend.
De uitvoering van de overflow was uiteindelijk 2 keuro minder dan begroot door
een inhouding op het saldo van een subsidie.
- Algemene werkingskosten: 128 keuro
67 keuro: uitzenden van promospots op Ringtv voor impulssubsidies, RandKrant,
groenoproep …
27 keuro: overeenkomst met ROBtv voor uitzenden van reportages Vlaamse Rand
34 keuro: aanvaarde facturen (randuitcheques, website, advertenties,…)
- Subsidies faciliteitengemeenten en impulssubsidies: 357 keuro
De subsidies voor faciliteitengemeenten zijn er ter ondersteuning en stimulering
van activiteiten die het Nederlandstalig verenigingsleven in 1 van de zes
gemeenten met bijzonder taalstatuut van de Vlaamse Rand.
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). Er waren in 2020 drie rondes
waarin projecten subsidies kregen.
- Nominatieve subsidies: 170 keuro
BRIO
De toekenning van de subsidie voor de werking 2020 aan BRIO (58 keuro) vond
eind 2019 al plaats. In 2020 kreeg BRIO nog 1 keuro indexprovisie toegekend.
BRIO heeft de voorbije jaren systematisch gewerkt aan beleidsrelevant onderzoek
en het selecteren, verzamelen en toegankelijk maken van wetenschappelijke en
beleidsrelevante informatie over Brussel en de Vlaamse Rand. Op 1 januari 2020
bevatte het documentatiecentrum Vlaamse Rand (www.docu.vlaamserand.be)
7.271 publicaties. Eind 2020 waren dat er 8.377. Met het oog op een optimalisatie
van aangeboden informatie nam BRIO deel aan gesprekken over de Gemeente- en
Stadsmonitor. In 2020 startte ook een samenwerking met het Toekomstforum om
eventueel op specifieke thema’s te kunnen samenwerken. BRIO haalde de band
met vzw ‘de Rand’ verder aan, o.a. inzake de werking van het
Documentatiecentrum.
Het focusthema voor het onderzoek van BRIO voor de periode 2020-2021 is ‘Jong
in Brussel en de Vlaamse Rand’. Zowel Brussel als de Vlaamse Rand hebben een
jonge bevolking met een erg diverse achtergrond. Dat brengt een aantal kansen
en uitdagingen met zich mee. Om die kansen te identificeren en optimaliseren,
richtte BRIO zich in 2020 op de studie van de leefwereld en de noden van de
jongeren, alsook op de politiek institutionele aspecten daarvan (onderwijs,
integratie, cultuur, …).
De impact van COVID-19 op het BRIO-team en op de meeste geplande
werkzaamheden bleef beperkt. Men ondervond wel hinder bij de uitvoering van
een aantal onderzoeken die buiten de basisfinanciering vallen, en de organisatie
van een studiedag werd gehypothekeerd omwille van de sanitaire crisis. De
opstelling van fiches en working papers (focus op de uitwerking van een typologie
van de Vlaamse Rand) verliepen zoals gepland. De fiches vonden weerklank in de
pers.
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RTVB
De subsidie voor de werking 2020 van RTVB (273 keuro) werd eind 2019 al
toegekend.
In juli 2020 nam RINGtv afscheid van Dirk De Weert die van bij de start van de
zender in 1995 hoofdredacteur was. Dirk De Mesmaeker, die ook al van 1995 bij
RINGtv aan de slag is, volgde hem op. Zo blijft de continuïteit van de redactionele
lijn en werking verzekerd.
De coronacrisis had een grote invloed op de werking van RINGtv in 2020.
Inhoudelijk domineerde het virus logischerwijs vanaf begin maart de berichtgeving,
maar ook op de programmatie had het een impact. Daarnaast was er de
onvermijdelijke weerslag op de reclame-inkomsten en bracht de pandemie
veranderingen in de dagelijkse redactiewerking met zich mee. Zoals bij alle
regionale omroepen, had de coronacrisis evenwel ook bij RINGtv een gunstige
invloed op het gemiddelde dagelijkse bereik. Dat steeg al enkele jaren geleidelijk,
maar in 2020 was de groei spectaculair. Het publiek heeft in moeilijke tijden
duidelijk behoefte aan betrouwbare, toegankelijke informatie op mensenmaat uit
de nabije omgeving.
De Vlaamse Rand vormt het grootste deel van het zendgebied van RINGtv en
neemt door zijn eigenheid en specifieke problematiek ook een aparte plaats in de
programmatie in. ‘Over De Rand’ is een programma dat in opdracht van de
Vlaamse overheid wordt gemaakt en dat specifiek op de Vlaamse Rand gericht is.
In 2020 produceerde RINGtv 39 afleveringen, ruim meer dan in de overeenkomst
bepaald was, precies omdat RINGtv zelf zoveel belang hecht aan dit luik. In het
kader van project- of impulssubsidies maakte RINGtv ook de reeksen ‘Machels
Gekruid’ en ‘Parken en Kastelen in de Vlaamse Rand’.
Aan de webstek voegde RINGtv een link toe met als titel ‘Nieuws uit Randkrant’
met foto’s en een korte beschrijving van artikels in Randkrant. Die ingreep maakt
deel uit van een verder uitgewerkte samenwerking met Randkrant met als doel de
uitwisseling van informatie om het aanbod van beide media te versterken. Op de
eerste zondag van september was het RINGtv-peloton een zichtbaar onderdeel van
de coronaversie van het Gordelfestival.
Museum Felix De Boeck
In 2020 ontving het museum een subsidie van 169 keuro voor de werking 2020.
2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar voor de werking van het FeliXart
Museum en de uitwerking van de laatste fase van het tweesporenbeleid. 2D ging
over in 3D, zowel in het museum als in het natuurdomein. Zo was er onder meer
een 3D-rondleiding van de tentoonstelling Camouflage, die tijdens de eerste
lockdown een tijdelijke stopzetting kende. Ook “koeien in de boomgaard” kreeg in
de zomer een extra dimensie en er was de enscenering van de hoeve met het oog
op de heropening in 2021.
COVID-19 en de sluitingsperiodes van het museum werden positief aangewend om
achter de schermen intensief verder te werken aan de uitwerking van strategische
en operationele doelstellingen van het Beleidsplan FeliXart Museum 2019-2023.
Het online-reservatiesysteem werd vernieuwd en het bezoekersparcours kreeg een
coronabestendige aanpassing. Binnen FeliXeco richtte men een wetenschappelijk
comité spoor 2 op en stelde men een beheersplan van de FeliX-site op in
samenwerking met Agentschap Onroerend Erfgoed. De communicatiestrategie
kreeg verder vorm, er kwam een biodiversiteitsdossier in samenwerking met
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Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei en de inventarisatie van de inboedel
van de hoeve van Felix De Boeck, zowel kunstwerken, huisraad als agrarische
objecten werd vervolledigd. De focus die de voorbije jaren op kunst en natuur lag,
bleef in 2020 consequent aangehouden. Het streven blijft om de FeliX-site te
heroriënteren tot een geïntegreerd erfgoedensemble met de unieke combinatie van
kunst, natuur en erfgoed.
Transversale lijnen binnen de werking kregen verdere uitwerking: “Ik FeliX, Wij
FeliX’. Men organiseerde kruidentuinsessies met vrijwilligerswerking als bindende
factor. FeliXart organiseerde een gezamenlijk appelplukmoment in de boomgaard,
activiteiten rond de bakoven en agro-eco-educatie met het oog op sensibilisering
en responsabilisering.

PJ0-1PHD2FB-WT – VLAAMSE RANDFONDS
Korte inhoud
In 2020 zag het Vlaamse Randfonds het licht: een extra financiële impuls van
20.000 keuro (VAK) om zo een antwoord te geven op de 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
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

20.000

18.333

565

4.000

2.166

204

0

0

0

0

0

0

20.000

18.333

565

4.000

2.166

204

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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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.
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. Zo hoeft het volledige bedrag niet in 2020 vastgelegd te
worden en bestaat de begrotingstechnische vrijheid om de middelen tussen 2020
en 2024 vast te leggen. Het onbestede bedrag in 2020 van 17.768 keuro werd op
die manier overgedragen naar 2021.
Vanaf 2021 heeft de Vlaamse Regering besloten om bovenop de 20.000 keuro nog
jaarlijks 1.500 keuro toe te voegen, zodat het totale bedrag van het Vlaamse
Randfonds 26.000 keuro bedraagt.
Het Randfonds is een flexibel beleidsinstrument dat voor de meest urgente
uitdagingen en noden kan dienen. Zo is er voldoende flexibiliteit om zowel
bestaande als nieuwe projecten te financieren, die een directe impact hebben en
als hefboom kunnen dienen om tegemoet komen aan de uitdagingen van de
Vlaamse Rand. In 2020 werden de middelen ingezet voor twee subsidieoproepen,
met name op vergroening van de Vlaamse Rand en voor taalstimulerende
activiteiten tijdens schoolvakanties en buitenschoolse kinderopvang. Hierop
konden zowel lokale besturen als verenigingen in de bredere Vlaamse Rand
intekenen.
Projectcoördinator Vlaamse Randfonds
Er is ook een projectcoördinator aangesteld vanuit het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) voor het Vlaamse Randfonds. Hij maakt deel van het team Vlaamse
Rand binnen ABB. De projectcoördinator ging intussen op 1 februari 2021 van start.
In 2020 zijn de volgende middelen besteed via het Vlaamse Randfonds:
-

-

-

1.750 keuro via een subsidieoproep voor de vergroening van de Vlaamse
Rand (overheveling naar het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos - er
werden 24 projecten gesubsidieerd voor in totaal 3.499 keuro. De helft van
dit bedrag werd gedragen door het Vlaamse Randfonds, de andere helft
door ANB.);
103 keuro subsidie voor vzw De Horizon voor het project “Leestoppers in
de Vlaamse Rand";
343 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;
119 keuro voor de provincie Vlaams-Brabant voor lezen op school in de
Vlaamse Rand;
225 keuro overheveling naar vzw ‘de Rand’ (herverdeling 100 keuro voor
taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en
buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren in de Vlaamse Rand en
125 keuro voor lezen op school in de Vlaamse Rand).

Er kon 1.962 keuro VEK niet worden besteed. De aanrekening op het VEK volgt de
subsidieperiode van de toegekende dossiers in 2020.
PJ0-1PHD2FY-IS – VZW DE RAND
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Korte inhoud
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
werkingskosten.
Zie toelichting onder 1.1.3. 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
2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

5.858

6.895

6.894

5.858

6.754

6.754

0

0

0

0

0

0

5.858

6.895

6.894

5.858

6.754

6.754

Overflow
Totaal
excl.
Overflow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Er werd 1 keuro VAK niet besteed omdat er een verschil bestaat tussen de
herverdelingsbedragen (afgerond op het duizendtal) en de effectieve toekenning
van de middelen. Het VEK werd volledig besteed.
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Entiteit
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
EVA vzw ‘de Rand’
De acties en doelstellingen die vzw ‘de Rand’ in 2020 realiseerde, volgen nog
grotendeels uit de samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 aangezien die met een
jaar verlengd werd. Na de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur kregen
de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 en het meerjarig beleidsplan vorm en
finaal ook groen licht. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst trad op 1 oktober
2020 in werking. De aanpassing aan het decreet vzw De Rand werd procedureel
verder opgenomen in 2020. Na de administratieve procedure doorlopen te hebben,
lag het ontwerp eind 2020 in de commissie ter bespreking voor.
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De coronapandemie trof de werking van de vzw ‘de Rand’ midscheeps. De
gemeenschapscentra en hun horecazaken moesten medio maart de deuren sluiten.
Dat had een onmiddellijke impact op de inkomsten uit verhuur en eigen
activiteiten, alsook op de geïnde concessievergoedingen. Daartegenover staat dat
er wel minder werkingskosten nodig waren. Door de sluiting van de gebouwen lag
de afrekening van de nutsvoorzieningen ook aanmerkelijk lager.
Vzw ‘de Rand’ ontving middelen uit het noodfonds om in die faciliteitengemeenten
waar het gemeentebestuur deze middelen niet ontving financiële ondersteuning te
bieden aan het lokale Vlaamse verenigingsleven. Een eerste ondersteuningsronde
vond in december 2020 plaats.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zet extra in op taalpromotie in de
Vlaamse Rand en dit via samenwerking en cofinanciering met de lokale besturen.
Vzw ‘de Rand’ sloot reeds een aantal samenwerkingsovereenkomsten af met een
aantal gemeentebesturen in het kader van ondersteuningsprojecten (Boest) voor
sportclubs. Daarnaast zorgden
de projectoproepen ‘Lezen op school’ en
‘Taalstimulerende activiteiten tijdens schoolvakanties en de buitenschoolse
kinderopvang’ voor bijkomende middelen.
De coronapandemie speelde de organisatie ook parten in de uitvoering van een
aantal
grotere
infrastructuurdossiers,
bijvoorbeeld
de
geplande
klimaatinvesteringen aan GC de Zandloper. De dossieropmaak liep aanzienlijke
vertragingen op waardoor de werf later startte met als gevolg dat er minder
vorderingsstaten in 2020 werden ingewacht.
Een aantal medewerkers die de organisatie verlieten en omwille van de
coronasituatie niet onmiddellijk werden vervangen, hadden een beperkte impact
op
het
personeelsbudget.
Ook
het
aanstellen
van
een
nieuwe
verzekeringsmaatschappij had een kostenreductie tot gevolg.

Toelichting verschillen begroting - uitvoering kalenderjaar 2020 - ESR
RAPPORTERING
ESR code

begroting uitvoering verschil

1612

808

408

4610

7070

6942

basistoelage

5858

5858

indexprovisie

59

59

zero emissie

15

15

toelichting /omschrijving

Eigen inkomsten bestaande uit
ticketinkomsten, inkomsten uit
zaalhuur en concessievergoeding
horeca-uitbating van de cafés
van de 5 gemeenschapscentra.
Omwille van Covid-19 werden de
centra verplicht gesloten, met als
-400
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

-128 Project 'Lezen op school taalstimulerende activiteiten" :
dit project loopt over 2 jaren,
afstemming met ABB in
13

herverdeling via 5

43

43

energie efficiëntie

507

507

energie efficiëntie

74

74

noodfonds
Projecten “lezen op
school” en
“taalstimulerende
initiatieven”

113

113

225

85

lokaal jeugdbeleid

79

79

Felix De Boeck

97

97

Projectsubsidie
4640
4780
4811
0310

11.1

12

12
81

81

180

200

675

675

4131

198

3642

3621

3801

3140

342

456

jeugdbeleid

79

79

sportbeleid

65

65

cultuurraden

33

33

Felix De Boeck

97

97

Bibliotheekwerking
noodfonds
verenigingen

68

68

3300

74

uitvoering te nemen: 85 keuro
VEK en 225 keuro VAK

114

2230

891

Sport Vlaanderen - middelen
0 voor lokaal sportbeleid
20 Inkomsten VIA en Maribel
Subsidie Provincie Vlaams
0 Brabant
198 is het positief ESR resultaat
van 2020
Totale loonkosten, klein verschil,
ziekte en medewerker weg en
-21 niet direct vervangen
Werkingskosten lager dan budget
-661 wegens minder activiteit omwille
van corona - artistieke
productiekosten, energiekosten,
verzekeringen liggen lager
114 doorgeefluik subsidie (zie ook
codes 4610 en 4640) voor
ondersteuning lokaal jeugd- en
sportbeleid - verenigingen,
werking Felix De Boeck/FelixArt
museum, ondersteuning
bibliotheken Kraainem en
Drogenbos, cultuurraden voor
projecten en werking
Investeringen in uitvoering:
investeringen met eigen
middelen voor 395, investeringen
met middelen energie efficiëntie
(zie subsidie code 4610: 507 en
74) voor 12 en
klimaatinvesteringen (met
middelen ons toegekend in 2018
-1339 en 2019 voor een totaal van
4.500) voor 484. Het positief
ESR saldo van 2020 bevat het
saldo van de subsidie energie
efficiëntie (507 + 74 minus 12)
t.b.v 569. De totale ESR reserve
bevat bovendien de niet
opgedane klimaatmiddelen
(totaal 4500) t.b.v 2804. In de
14

begroting werd geraamd dat er
voor een hoger bedrag aan
klimaatinvesteringen kon worden
gedaan. Omwille van uitgelopen
procedures m.b.t dossieropmaak
en bouwaanvraag voor de
werken in Wemmel, kon er pas in
november 2020 gestart worden
i.p.v in de zomer (zoals
oorspronkelijk voorzien)

V. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

VI. LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)

PR

Provisies (ESR-aggregaat)
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TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende
omvorming van de vzw “de Rand” tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de
provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand.
Het decreet werd goedgekeurd en gepubliceerd op 17 maart 2021.
VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
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IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’

Identificatie Rekenhofrapport
Aanbeveling 1 – [tekst aanbeveling]
Omschrijving acties1
Uitvoering
gepland
tegen2

1
2
3
…
Aanbeveling 2 – [tekst aanbeveling]
Omschrijving acties
Uitvoering
gepland
tegen
1
2
…
Aanbeveling 3 – [tekst aanbeveling]
Omschrijving acties
Uitvoering
gepland
tegen
1
2
…

1

[publicatiedatum]
Status
In te vullen met:
- “Gepland” 3
- “In
uitvoering”
- “Uitgevoerd”

Toelichting bij de status4

Status

Toelichting bij de status

Status

Toelichting bij de status

Het gaat zowel om acties die al gerealiseerd zijn, als om acties die nog (gedeeltelijk) uitgevoerd
moeten worden. Bij de omschrijving wordt eveneens vermeld op welk inhoudelijk structuurelement en,
indien mogelijk, op welke beleidsdoelstelling de actie betrekking heeft.
2
In deze kolom wordt de geplande realisatiedatum van de actie ingevuld. Die datum kan in het
verleden of in de toekomst liggen.
3
“Gepland” wordt ingevuld als de actie nog niet gerealiseerd of nog niet in uitvoering is.
4
In deze kolom wordt inhoudelijke toelichting gegeven over de planning en uitvoering. Bij vertraging
wordt het nieuwe tijdspad beschreven. Indien geen acties worden vermeld, kan dat hier worden
gemotiveerd.
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X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
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