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II.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

In deze regeerperiode krijgt het beleid voor de Vlaamse Rand een eigen dynamiek dankzij de
oprichting van het Vlaamse Randfonds en in 2022 komt dat nieuwe fonds voor het eerst volledig
op toerental. Ter herinnering: vroeger was de minister bevoegd voor Vlaamse Rand erg afhankelijk
van zijn collega’s binnen de Regering. Nu voorzien we voor het eerst een substantieel eigen
budget.
De krachtlijnen van het Vlaamse Randfonds zijn dezelfde als die van het hele beleid: het Vlaamse
en het groene karakter van onze Rand versterken. Inzake het groene karakter waren we in het
verleden al tevreden als we bestaand groen konden bewaren: nu zijn we offensiever en willen we
ook meer bomen en meer groen realiseren. Inzake het Vlaamse karakter zetten we in nauwe
samenwerking met de minister van Onderwijs sterk in op onze scholen. Zo komt er voor de
secundaire scholen een specifiek ondersteuningsaanbod. Vzw ‘de Rand’ krijgt de bijkomende
opdracht om de scholen in de Rand bij te staan in hun dagelijkse uitdagingen om onderwijskwaliteit
te blijven garanderen met een steeds groter wordende groep van anderstalige kinderen. We willen
absoluut vermijden dat de taalachterstand van deze kinderen overgaat in leerachterstand,
waardoor veel kostbaar talent dreigt verloren te gaan. Daarom zal de vzw samen met de scholen
een aanbod uitwerken waarbij de leerkracht en de leerling centraal komen te staan. Onderwijs is
en blijft immers de grootste hefboom die de Vlaamse Gemeenschap heeft om mensen van een
andere herkomst en met een andere thuistaal een gedeelde toekomst te geven in Vlaanderen. Het
Vlaams karakter van de Rand versterken gaat hier hand in hand met het tegengaan van sociale
achterstelling. Een goede kennis van het Nederlands is de sleutel tot sociale mobiliteit in onze
gemeenschap
Ik investeer in 2022 ook in initiatieven om de Zennevallei en de zuidelijke kanaalzone nieuw leven
in te blazen en bestaande dynamieken meer wind in de zeilen te geven. Hoewel de focus ook hier
op het groene en Vlaamse karakter van de streek ligt, zal er ook bijzondere aandacht zijn voor de
economische en culturele ontwikkeling. We bouwen voort op het werk uit de vorige regeerperiode,
toen er een studie werd uitgevoerd over de zuidrand en mogelijke hefboomprojecten die er
aanwezig zijn.
Ik wil in 2022 ook een nieuw aanbod uitwerken voor de lokale besturen in de Vlaamse Rand, op
basis van de bevindingen van een rondgang die mijn diensten hebben gedaan in 2021. Het Team
Vlaamse Rand binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur en vzw ‘de Rand’ zullen de besturen
meer dan vroeger actief bijstaan in raad en daad. Waar de eerste meer ondersteunend zal werken
door bv. data en nuttige informatie te ontsluiten, ligt de natuurlijke rol en expertise van vzw ‘de
Rand’ meer op het terrein.
2022 zal ten slotte ook het jaar zijn waar de Gordel hopelijk weer zonder enige beperking kan
plaatsvinden. We grijpen de komende editie ook aan om de maatschappelijke relevantie en de
duidelijke boodschap van het evenement nog sterker op de voorgrond te plaatsen: de Rand is en
blijft Vlaams.
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 hij verdient, gelet op de vaak specifieke
beleidscontext van de regio. Om die doelen te bereiken, hanteer ik in 2022 verschillende
beleidsinstrumenten. In de eerste plaats het Vlaamse Randfonds dat het komende jaar zal blijven
focussen op bijkomend groen en de onderwijsuitdagingen in de Rand. We geven daarbij verder
gehoor aan de steeds grotere aandacht die burgers en lokale besturen hebben voor de versterking
van de groene gordel. Om tegemoet te komen aan de grote uitdagingen waar de
onderwijsinstellingen in de Vlaamse Rand mee te kampen hebben, reserveren we vanaf 2022 extra
middelen in het Vlaamse Randfonds voor flankerend onderwijsbeleid, waarbij we nauw zullen
4

samenwerken met lokale besturen, Vlaamse onderwijsentiteiten en vzw ‘de Rand’. Ook ondersteun
ik langs het ‘Vlaamse Randfonds’ initiatieven van lokale besturen in de Vlaamse Rand en zal ik in
2022 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie verlenen aan het nieuw opgerichte intergemeentelijke
samenwerkingsverband tussen Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel om tegemoet te komen aan
de uitdagingen in de Zuidelijke Kanaalzone van de Vlaamse Rand.
Voor de versterking van het Vlaams karakter bouw ik mijn beleid verder uit op basis van twee
pijlers. Enerzijds de inspanningen van vzw ‘de Rand’, waarvoor 2022 het tweede jaar van een
nieuwe meerjarige beleidscyclus zal zijn. Naast haar kernopdracht, namelijk de spil vormen van
het Nederlandstalig weefsel in de zes faciliteitengemeenten, zal vzw ‘de Rand’ vanaf 2022 haar
versterkt aanbod voor de dertien andere gemeenten in de Rand verder uitwerken.
Een tweede pijler, die nauw aansluit bij de versterkte ondersteuning door vzw ‘de Rand’ aan de
lokale besturen, is de vernieuwde dienstverlening die het team Vlaamse Rand van het Agentschap
Binnenlands Bestuur voor diezelfde besturen zal ontwikkelen. Meer dan vroeger zal de
administratie hen bijstaan om beleidsuitdagingen, die zich in de Rand vaak scherper laten voelen
dan elders, aan te gaan. Zo komt er vanaf 2022 een concreet aanbod aan inspiratiedagen,
gebaseerd op de onderwerpen die de lokale besturen zelf naar voren hebben gebracht tijdens de
gespreksronde die mijn administratie het voorbije jaar samen met vzw ‘de Rand’ heeft
ondernomen. Op die manier wil ik de expertise en samenwerking rond thema’s als onthaalbeleid
of vrijetijdsparticipatie bevorderen en praktische ondersteuning aanreiken rond bijvoorbeeld
cijfergebruik of subsidieaanvragen. Ook de verdere integratie van het Documentatiecentrum
Vlaamse Rand zal ervoor zorgen dat mijn administratie haar rol als bron van kennis en informatie
nog kan versterken. Aan de hand van een vernieuwde website www.vlaamserand.be en het
aanscherpen van de communicatie wordt die rol duidelijk zichtbaar voor alle belanghebbenden in
de Rand.
Kortom, ook in 2022 blijft de focus liggen op het Vlaamse en groene karakter van de Rand, met
bijzondere aandacht voor streekontwikkeling en voor gerichte ondersteuning van onze partners.
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TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1. Transversale en horizontale doelstellingen
2. Overkoepelende strategische doelstellingen

V.

BELEIDSVELD VLAAMSE RAND
1. ISE VLAAMSE RAND

1.1. Relancemaatregelen
Indien van toepassing en niet mogelijk onder te brengen onder een meer concrete OD of SD.
1.2.

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid

OD 1.1 Randuitcheques
De Randuitcheques vormen al geruime tijd een vast onderdeel van het taal- en integratiebeleid in
de Vlaamse Rand. Cursisten NT2 ontvangen drie cheques en bezoekers van andere oefenkansen
zoals een Café Combinne of een babycafé ontvangen één cheque. Die cheques kunnen ze
gebruiken in alle culturele centra van de Vlaamse Rand. Zo wil ik anderstaligen blijven belonen
voor hun inzet en hen aanmoedigen om deel te nemen aan het culturele leven in de Vlaamse Rand.
De voorbije maanden onderzocht mijn administratie samen met de betrokken partners hoe we de
huidige manier van werken kunnen bijsturen. De ambitie mag hoger: nog meer nieuwkomers
moeten hun weg vinden naar het Vlaamse gemeenschapsleven. In 2022 voeren we daarom de
nodige aanpassingen door aan het systeem van de Randuitcheques.
OD 1.2 Subsidies Vlaamse Rand
• Subsidies faciliteitengemeenten
We behouden de subsidies voor de ondersteuning van specifieke Nederlandstalige evenementen
en initiatieven in de faciliteitengemeenten. Zeker in deze (post)coronatijden is er nood aan een
duwtje in de rug voor het Nederlandstalige verenigingsleven en voor laagdrempelige initiatieven
die de betrokkenheid van anderstaligen verhogen.
Het voorbije anderhalf jaar woog COVID-19 zwaar op de werking en activiteiten van de
verenigingen. Waar mogelijk legden we dan ook, zoals in de Vlaamse Regering afgesproken, de
nodige flexibiliteit aan de dag bij de opvolging van de subsidiedossiers. Ik ga ervan uit dat in 2022
het sociale leven volledig normaliseert en dat de verenigingen deze subsidielijn dan weer ten volle
kunnen benutten.
• Impulssubsidies
Met de impulssubsidies moedig ik gemeenten en verenigingen uit de Rand aan om mee te werken
aan sociale cohesie in de regio en om het Nederlands te promoten als verbindingstaal. Om deze
6

doelstellingen te realiseren, benadruk ik het belang van hefboomprojecten en expertisedeling.
Daarnaast komen ook kleinere initiatieven met een duidelijke impact in aanmerking.
De rondgang van mijn administratie bij de 19 randgemeenten bood een uitgelezen kans om te
vragen naar hun ervaringen met de impulssubsidies. Op basis van de reacties zal ik in 2022
bekijken of en hoe we het subsidiekader moeten bijsturen.
• RINGtv
De regionale zender blijft samen met RandKrant de centrale partner in het communicatiebeleid
van de Vlaamse Rand. Jaarlijks ontvangt RINGtv hiervoor een subsidie. Deze subsidie heeft
betrekking op twee aspecten van het Randbeleid. Enerzijds wordt het wekelijks nieuwsoverzicht
van RINGtv ondertiteld via teletekstpagina’s voor de vele anderstaligen in de regio. Verder wordt
het magazine ‘Over de Rand’ aangemaakt en uitgezonden. Dit magazine brengt het Vlaamse
Randbeleid in beeld. De bedoeling is om via dit kanaal kennis te maken met en deel te nemen aan
het gemeenschapsleven in de Vlaamse Rand. RINGtv zendt het magazine ‘Over de Rand’ 30 weken
per jaar uit en ondertitelt het ook in het Nederlands voor anderstaligen. Ook de impulssubsidies
die RINGtv ontvangt om anderstalige doelgroepen te bereiken, dragen ongetwijfeld bij tot de
stijging van het bereik van de zender, zowel digitaal als op tv. De promotionele en inhoudelijke
samenwerking tussen RINGtv en vzw ‘de Rand’ wint verder aan kracht. Zie in dat verband ook wat
er verder in deze BBT staat bij de tweede strategische (vzw ‘de Rand’).
OD 1.3 Vlaamse Randfonds
De Vlaamse Regering heeft het Vlaamse Randfonds tijdens deze regeerperiode opgericht: het geeft
extra financiële zuurstof voor de vele uitdagingen in de 19 randgemeenten van de Vlaamse Rand.
Deze uitdagingen situeren zich over een breed spectrum van beleidsdomeinen zoals vergroening,
onderwijs, cultuur en welzijn, mobiliteit en economische ontwikkeling. Het budget van het Vlaamse
Randfonds bedraagt 20 miljoen euro voor de periode van 2020 tot en met 2024. Vanaf 2021 heeft
de Vlaamse Regering besloten om daar nog jaarlijks 1,5 miljoen euro bij te voegen, zodat het
totale bedrag deze regeerperiode op 26 miljoen euro komt. Er is echter een begrotingsruiter met
overdracht van resterende middelen naar het volgende jaar (niet alles hoeft het eerste jaar een
vastlegging te krijgen – we kunnen de middelen spreiden tussen 2020 en 2024).
In 2021 heb ik voornamelijk gewerkt aan de verdere vergroening van de Vlaamse Rand en aan
onderwijs om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te behouden.
Beide thematische sectoren zullen voor mij ook prioritair blijven in 2022. Lokale besturen en
burgers in de Vlaamse Rand zijn vragende partij voor meer toegankelijk groen. We evalueren
daarom in 2022 de reeds geleverde inspanningen en bekijken in functie daarvan hoe we het best
aan de resterende noden tegemoet komen.
De keuze om in 2022 ook prioritair te investeren vloeit voort uit wetenschappelijk onderzoek en
de contacten die ik met de lokale besturen had. Uit de conclusies van het recente BRIO-onderzoek
over afbakening van de Vlaamse Rand 1, de data van de Gemeente-Stadsmonitor 2021 voor de
Vlaamse Rand2 en recent overleg met de 19 lokale besturen in de Vlaamse Rand en andere
relevante partners blijkt duidelijk dat het Nederlands in de Vlaamse Rand verder onder druk staat
en er grote behoefte is om de onderwijscapaciteit te vergroten. Van 2022 tot en met 2024 zal ik
daarom jaarlijks middelen vanuit het Vlaamse Randfonds ter beschikking stellen om de
onderwijscapaciteit in de Vlaamse Rand te versterken. Ik zal de nadruk leggen op het secundair
onderwijs en ik wil nauw samenwerken met alle betrokken Vlaamse onderwijsinstanties, de lokale
besturen in de Vlaamse Rand en vzw ‘de Rand’, waarbij een integrale aanpak centraal staat.
Verder wil ik in 2022 aandacht besteden aan de problematiek van sociale verdringing. De piekende
vastgoedprijzen in de Vlaamse Rand en de bekende bevolkingsstromen die er het gevolg van zijn,

BRIO-matrixfiche, 2020 (https:briobrussel.be/node/16019).
Gemeente-Stadsmonitor 2021 voor de Vlaamse Rand, ABB (https://gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be)
1
2
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leggen de problematiek van de sociale verdringing des te meer bloot. Daarom zal ik in 2022 nagaan
welke rol het Randfonds kan spelen om die druk te verzachten.
Ten slotte wil ik streven naar duurzame regionale ontwikkeling in de noordelijke en zuidelijke
kanaalzone van de Vlaamse Rand in 2022, omdat de economische en integratie-uitdagingen in
beide regio’s groot zijn. Middelen vanuit het Vlaamse Randfonds zullen we gebruiken als hefboom
om bestaande duurzame projecten te faciliteren en we zullen nauw samenwerken met de lokale
besturen en andere relevante Vlaamse partners zoals bv. de VLM, de POM Vlaams-Brabant en de
PMV.
OD 1.4 Taalbarometer Vlaamse Rand
We starten het traject voor de nieuwe bevraging in 2022 op en we maken de resultaten in 2024
bekend.
OD 1.5 Coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’
Periodiek komt het ambtelijk-politiek coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ onder het
voorzitterschap van de gouverneur van Vlaams-Brabant samen om de projecten op te volgen.
Jaarlijks rapporteer ik ook voor het zomerreces aan de Vlaamse Regering over de laatste stand
van zaken van de lopende projecten. Nieuw is onder meer dat we in 2022 op basis van de derde
capaciteitsmonitor onderwijs, die voor de eerste keer ook de capaciteitsnoden in het buitengewoon
onderwijs in kaart zal brengen, ernaar zullen streven tekorten in het aanbod buitengewoon
onderwijs zoveel mogelijk weg te werken. Het coördinatieplatform zal ook in 2022 verder aandacht
besteden aan de bestrijding van de achterstand inzake welzijnsvoorzieningen, de realisatie van 1
miljoen extra bomen en de multimodale bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.
OD 1.6 Strategische ankerpunten in de Vlaamse Rand
In 2022 zal het FeliXart Museum de heropening van de hoeve van Felix De Boeck als ‘open erfgoed’
in de verf zetten. Het belevingsparcours over het leven op de boerderij van een boer-schilder 100
jaar geleden krijgt een nieuw elan met activiteiten zoals brood bakken in de oude bakoven,
mandenvlechten en workshops in de kruidentuin en de in te richten ecologische volkstuintjes. Het
natuurdomein is dankzij de focus op biodiversiteit en duurzaamheid in volle ontwikkeling. Dankzij
een gezamenlijke subsidie van het Vlaamse Randfonds en het Agentschap Natuur en Bos kan men
de speelnatuur in het domein integreren. De FeliXeco-site is op dit moment de enige openbare
groene zone in het verstedelijkte Drogenbos: die bleek tijdens de coronacrisis uiterst waardevol.
Voor de inwoners van de gemeente, maar uiteraard ook voor de bezoekers van het FeliXart
Museum, komt er een aanbod dat abstracte kunst met erfgoed en natuur combineert.
Het FeliXart Museum behoudt een solide positie als nationaal expertise- en onderzoekscentrum
rond kunst uit het Interbellum en abstracte kunst in het bijzonder. Felix De Boeck was hierbij een
voortrekker, precies 100 jaar geleden toen er een nieuwe beeldtaal ontwikkeld tot stand kwam.
Inhoudelijk blijft de periode van de jaren ’20 het uitgangspunt van de hele museale werking, zowel
in het tentoonstellingsbeleid als naar wetenschappelijk onderzoek toe. In dat opzicht werkt het
museum verder nauw samen met gerenommeerde Vlaamse musea en (wetenschappelijke)
instellingen (KIK-IRPA, KUL, UA). In 2022 zal in dit kader een studiedag rond ‘Abstractivisme’
plaatsvinden in samenwerking met het ADVN-archief, het Letterenhuis en het KMSKA. Met de
Koning Boudewijnstichting wordt een samenwerking aangegaan voor een project rond de collectie
van Thomas Neirynck, met de nadruk op de raakvlakken tussen abstractie en Cobra. Het museum
heeft sinds de coronacrisis heel wat inspanningen geleverd voor digitale initiatieven en werd ook
geselecteerd in het ICOM Solidarity Project, dat kunst en erfgoed op een digitale manier integreert
in het scholenaanbod. Daarbij werkt het museum ook met kwetsbare groepen die zich moeilijker
kunnen verplaatsen.
Het aanbod van kunst, natuur en erfgoed, geïnspireerd door de centrale verhaallijn van Felix De
Boeck, biedt een enorm potentieel aan vele vormen van (cultuur)beleving. De hele site fungeert
als een ontmoetingsplaats en faciliteert activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, wat
hoognodig is in een faciliteitengemeente als Drogenbos. Het FeliXart Museum blijft ook
taalstimulering bevorderen. Zo is er het uitgebreide vrijetijdsaanbod dat het museum zelf
organiseert (vakantiestages, creatieve workshops voor gezinnen, rondleidingen voor senioren
(wzc), NT2-rondleidingen voor Franstalige of immersiescholen), of dat het faciliteert in
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samenwerking met de gemeenschapscentra of de gemeente (vrijetijdsaanbod voor jongeren, Café
Combinne, de Gordel, ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven en het onthaal
van nieuwe inwoners).
Dat alles geeft de FeliXart-site een absolute meerwaarde binnen de toeristische ontwikkeling van
de zuidrand.
1.6.2 Nieuwe initiatieven
Zoals ik heb aangegeven onder OD 1.3 blijven de noordelijke en zuidelijke kanaalzone van de
Vlaamse Rand een prioritaire focus voor beleidsinitiatieven in 2022 via het Vlaamse Randfonds.
Voor de zennevallei en de zuidelijke kanaalzone hebben de lokale besturen van Halle, Sint-PietersLeeuw en Beersel voor de periode 2022 tot en met 2024 een intergemeentelijk
samenwerkingsverband op projectbasis opgezet. Onder de noemer ‘Zennevallei Hergist’ heeft deze
samenwerking tot doel projecten te financieren die de streekontwikkeling in deze regio versterken.
Ik ondersteun dit soort lokale initiatieven van harte en maak voor dit intergemeentelijk
samenwerkingsverband middelen vrij voor de periode 2022 tot en met 2024. Halle, Sint-PietersLeeuw en Beersel zullen op hun beurt gezamenlijk ook budget ter beschikking stellen, zodat er
van 2022 tot en met 2024 voldoende draagkracht is om streekontwikkelingsprojecten te
financieren in de zuidelijk kanaalzone. Projecten zullen goedkeuring krijgen van de raad van
bestuur van ‘Zennevallei Hergist’ en voor de opvolging van de projecten zal een expertenorgaan
de raad van bestuur bijstaan. Daarvan maken ook mijn kabinet en de projectcoördinator van het
Vlaamse Randfonds, de directeur van vzw ‘de Rand’ en de directeur van het FeliXart Museum deel
uit.
In de noordelijke kanaalzone zal ik samen met de betrokken partners van het strategisch project
‘reconversie Vilvoorde-Machelen’ bekijken hoe we het best steun kunnen bieden voor bestaande
projecten. De werkwinkelwijk Broeklin kan als katalysator voor economische ontwikkeling in deze
regio dienen.
OD 1.7 Een open communicatiebeleid voeren en aansturen
In een regio die zo snel verandert als de Vlaamse Rand, valt het belang van actuele en accurate
data nauwelijks te onderschatten. Dat bleek nog maar eens uit de gesprekken die mijn
administratie het voorbije jaar voerde met de lokale besturen in de Rand. Vanuit die optiek biedt
de inkanteling van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand in het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) grote kansen. ABB kan zo zijn rol als kenniscentrum verder verstevigen en de 19
randgemeenten nog beter ondersteunen bij een becijferd en onderbouwd lokaal beleid.
In juni 2021 lanceerde ABB al de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor (GSM): een interactieve en
gebruiksvriendelijke website die meer dan 300 cijferreeksen over de Vlaamse steden en
gemeenten samenbrengt. Niet alleen de gegevens uit de eigen burgerbevraging van ABB maar
onder meer ook de indicatoren uit het Cijferboek Vlaamse Rand en de Lokale Inburgerings- en
Integratiemonitor zijn erin geïntegreerd. Dat maakt het voor lokale besturen mogelijk om die data
voortaan met een paar muisklikken op te vragen. Daarnaast heeft de nieuwe GSM een algemene
themapagina Vlaamse Rand en kunnen randgemeenten zich er vergelijken met omliggende
gemeenten dankzij de benchmarks ‘Vlaamse Rand’, ‘faciliteitengemeenten’ en ‘nietfaciliteitengemeenten’. Ook het Cijferboek Vlaamse Rand dat in het najaar werd gepubliceerd
vormt hierop een interessante aanvulling.
In 2022 gaan we met deze focus verder en maken we de inkanteling van het Documentatiecentrum
Vlaamse Rand verder concreet. Er komt een nieuwe taakverdeling tussen de verschillende
partners, waarbij mijn administratie onder andere meer transversale verbinding met andere
departementen zal nastreven.
Maar we hebben ook oog voor meer uitwisseling tussen de randgemeenten onderling. Als antwoord
op de vraag van vele lokale besturen naar meer ondersteuning en expertisedeling, organiseren we
vanaf 2022 themadagen rond onderwerpen die in het bijzonder de randgemeenten aanbelangen.
Denk daarbij aan beleidsthema’s als onthaalbeleid en vrijetijdsparticipatie, maar ook aan
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praktische aspecten zoals cijfergebruik of de uitwerking van sterke subsidiedossiers. Op die manier
creëren we ook meer momenten waarbij relevante partners elkaar kunnen ontmoeten en
inspirerende praktijken kunnen uitwisselen.
Aansluitend op datzelfde doel om beleidsinformatie beter te ontsluiten, steekt mijn administratie
ook op communicatief vlak een tandje bij. Zo werd dit jaar de nieuwsbrief ‘Blik op de Rand’
gelanceerd en staat er voor 2022 een grondige vernieuwing van de website van de Vlaamse Rand3
op de planning.
OD 1.8 Samenwerken en ondersteunen
Het Vlaamse Randbeleid is per definitie een horizontaal en transversaal beleid dat met tal van
beleidsthema’s raakvlakken heeft. Het vraagt dan ook om nauwe samenwerking, niet alleen tussen
de betrokken beleidsdomeinen maar ook tussen de verschillende bestuursniveaus.
In het volle bewustzijn daarvan is mijn administratie samen met vzw ‘de Rand’ een gespreksronde
gestart langs de lokale besturen in de Rand.
Maar liefst 15 van de 19 gemeenten gingen op die uitnodiging in: het bewijs dat er een grote
behoefte en bereidheid zijn om samen na te denken over en te werken aan de toekomst van de
Vlaamse Rand. Op basis van die gesprekken zal het team Vlaamse Rand van het Agentschap
Binnenlands Bestuur zijn dienstverlening aanpassen. In 2022 maken we dit vernieuwde aanbod
concreet, met onder meer gerichte inspiratiedagen en workshops om kennisdeling en netwerking
te bevorderen.
Vzw ‘de Rand’ zal op haar beurt de signalen en ondersteuningsvragen verwerken in het vernieuwde
ondersteuningsaanbod. De lokale besturen in de regio willen meer werk maken van een actief
gemeenschapsvormend onthaal, integratie en taalpromotiebeleid. Ook inzake flankerend
onderwijsbeleid is de vraag naar meer slagkracht groot. De lokale besturen geven aan nood te
hebben aan bijkomende beleidsinstrumenten, meer inhoudelijke ondersteuning en vooral ook
actieve begeleiding op het terrein. De tweedelijnswerking van vzw ‘de Rand’ kan in nauwe
samenwerking met het team Vlaamse Rand deze ondersteuning bieden als de blijvende
inspanningen en cofinanciering vanuit de lokale besturen verder vorm krijgt. De uitbreiding van
het vraaggestuurde ondersteuningsaanbod van team Taalpromotie inzake Vrije Tijd, Lokaal
Onthaalbeleid en Taalpromotie, leer- en oefenkansen NT2 en de verdere uitbouw van het nieuwe
ondersteuningsaanbod inzake flankerend onderwijsbeleid vormen daarbij de belangrijkste
prioriteiten voor de tweedelijnswerking van vzw ‘de Rand’.
De vzw werkt op dit moment ook aan een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap
Integratie en Inburgering. Ze streven naar een permanente afstemming op het terrein met als
doel de kwaliteit van ontwikkelde instrumenten en methodieken te garanderen, de
ondersteuningsnoden van de lokale besturen en andere betrokken actoren op maat te kunnen
beantwoorden en daar waar mogelijk efficiëntiewinsten te realiseren in functie van een maximaal
mogelijk effect op het terrein. Ook de ‘cel Vlaams Karakter’ van de provincie Vlaams-Brabant wordt
bij deze samenwerking betrokken.
Verder onderhoud ik ook regelmatig contact met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde om insteken
te krijgen wanneer dat relevant is voor de beleidsuitdagingen in de Rand. Vzw ‘de Rand’
ondersteunt de werking van de werkgroep ‘Taal en Integratie’ bij de specifieke acties rond
Taalpromotie, lokaal onthaalbeleid en flankerend onderwijsbeleid.
Voor de samenwerking met BRIO en het Documentatiecentrum Vlaamse Rand blijft de stuurgroep
de werkzaamheden opvolgen, evalueren en zo nodig bijsturen.
BRIO vergroot de kennis over de Vlaamse Rand en Brussel door wetenschappelijk, fundamenteel,
interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij is er bijzondere aandacht voor
samenwerking met andere academische partners en middenveldorganisaties. In 2022 zal BRIO
zich verder toespitsen op de verbreding en uitdieping van de kennis over de Vlaamse Rand door
3

www.vlaamserand.be
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wetenschappelijk onderzoek en analyses van bestaande onderzoeksgegevens. In samenspraak
met de belanghebbenden zal een nieuw tweejaarlijks thema vorm krijgen dat het verdere
onderzoek in 2022-2023 richting zal geven. Overigens zal BRIO in de Rand verkennende studies
verrichten naar taalgebruik in het bedrijfsleven, onderwijsonderzoek en onderzoek naar de
dynamiek van de bevolking van buitenlandse herkomst. Een belangrijk aandachtspunt is de
voortzetting van de onderzoeksagenda rond de specificiteit van de Vlaamse Rand. Daarnaast zal
BRIO de meest recente beschikbare cijfers gebruiken om een actueel beeld van de Vlaamse Rand
te geven. Verder blijft BRIO naast eigen fiches en onderzoeksrapporten ook systematisch
wetenschappelijke en beleidsrelevante informatie van derden over de Vlaamse Rand en Brussel
samenbrengen en ontsluiten via het Documentatiecentrum Vlaamse Rand.
Het coördinatieplatform Stand van de Rand en het bijhorende colloquium doen verder dienst als
een belangrijk forum voor overleg en ondersteuning. Zo houd ik de vinger aan de pols van diverse
actoren die in de Rand actief zijn.
1.3.

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

Het Nederlands behouden als gemeenschappelijke communicatietaal en verbindende factor bij
uitstek: dat is één van de belangrijke doelstellingen van het specifieke beleid van de Vlaamse
overheid voor de Vlaamse Rand. Een grote uitdaging in een regio waar heel wat mensen (komen)
wonen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Het extern verzelfstandigd agentschap (EVA)
vzw ‘de Rand’ heeft als kernopdracht om het Vlaamse karakter van de Rand te ondersteunen en
te bevorderen en doet dat in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant.
Het is dan ook logisch dat deze organisatie een belangrijke partner en instrument vormt voor mijn
Vlaamse-Randbeleid.
Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in 2020 heb ik gezorgd voor een sterk strategisch
fundament voor vzw ‘de Rand’. Dat stelt haar in staat om ook de komende jaren resultaatgericht
in te spelen op de veelheid aan specifieke uitdagingen inzake gemeenschapsvorming en behoud
van het Nederlandstalige karakter. Het vernieuwde strategische kader maakt duidelijk wat de
verwachtingen zijn naar vzw ‘de Rand’ toe en binnen welke budgettaire realiteit ze dit kan
verwezenlijken.
Gemeenschapsvorming
De versterking van de gemeenschapsvorming in de faciliteitengemeenten langs de werking van de
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ blijft een absolute prioriteit. Het stilvallen van het lokale
samenleven en de werking van de Nederlandstalige verenigingen in de Rand onder druk van de
coronamaatregelen vraagt om bijkomende inzet en aandacht voor de heropstart van het
verenigingsleven. Door het Vlaamse Noodfonds voor Verenigingen zorgen we ook dit jaar nog voor
bijkomende financiële, promotionele en inhoudelijk innovatieve impulsen voor de Nederlandstalige
verenigingen in Drogenbos, Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem.
Ook binnen de eigen programmatie van de zeven gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ vormt
de creatie van een zo veilig en gezond mogelijke ‘ontmoetings- en belevingsomgeving’ dé focus
voor het komende werkjaar. Zaalinrichting, luchtzuivering en ventilatie, aanpassingen aan het
ticket-systeem (bubbelvorming en sociale afstand), en doordachte publieksbewegingen moeten
ons in staat stellen de bezoekers op een veilige manier te ontvangen en omkaderen.
Vzw ‘de Rand’ zal in de werking van haar gemeenschapscentra het komende jaar bijkomend
aandacht besteden aan die twee doelgroepen die misschien wel het meest hebben geleden onder
het plotse en langdurige stilvallen van het sociale leven, met name onze oudere inwoners, tieners
en jongvolwassenen. Aandacht voor digitale competenties, een specifiek programma-aanbod en
het bewust opzoeken van deze inwonersgroepen in hun woon- en laagdrempelige
ontmoetingsomgeving zijn twee manieren waarop we hen bijkomend zullen benaderen in functie
van een socio-cultureel vormings- en cultuuraanbod op maat van hun noden en behoeften.
De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ hebben een belangrijke rol te spelen bij het onthaal
en de opname van de vele anderstalige nieuwe inwoners bij het Nederlandstalige sportieve en
socio-culturele lokale samenleven. Sociale participatie en activatie vormen de ideale oefenkans
voor
een
groeiende
groep
inwoners
die
Nederlands
leren.
Promotiecampagnes,
onthaalgesprekken, laagdrempelige intakemomenten voor NT2-cursisten, een zo breed mogelijk
aanbod Nederlands voor anderstaligen en alle mogelijke bijkomende formele en informele
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oefenkansen Nederlands vormen het fundament om een blijvende participatie van deze nieuwe
inwoners aan het Nederlandstalige lokale samenleven te garanderen.
Ik vraag vzw ‘de Rand’ ook om via haar gemeenschapscentra een blijvende rol op te nemen ter
ondersteuning van de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden Cultuur en Vrije Tijd
Noordrand, Druivenstreek en Zennevallei-Pajottenland.
Tweedelijnswerking: versterkte ondersteuning van de lokale besturen in de Vlaamse
Rand
bij
het
beantwoorden
van
de
uitdagingen
inzake
taalpromotie,
vrijetijdsparticipatie, flankerend onderwijsbeleid, onthaal- en integratiebeleid.
Zoals in OD1.8 aangegeven vormt de ronde van de lokale besturen het uitgangspunt van een
vernieuwd ondersteuningsaanbod gericht aan de lokale besturen in de Vlaamse Rand. Vzw ‘de
Rand zal de komende jaren via zijn team Taalpromotie prioritair inzetten op vrijetijdsparticipatie,
flankerend onderwijsbeleid, onthaal- en integratiebeleid.
Lokaal sportbeleid en sportclubondersteuning
Vzw ‘de Rand’ ontwikkelde met ‘boest je sportclub’ een uitgebreide waaier aan
ondersteuningsmogelijkheden om op een positieve manier taaldrempels weg te werken en
uitgelezen oefenkansen voor anderstaligen te ondersteunen. In 2022 plant vzw ‘de Rand’, langs
het in 2021 uitgewerkte cofinancieringssysteem, het aantal samenwerkingen verder uit te breiden
door onder meer de sportclubs in de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Dilbeek, Grimbergen,
Wemmel te ondersteunen. Bijkomende vragen uit onder andere Overijse, Asse en Vilvoorde
worden verder onderzocht op haalbaarheid en timing.
De vzw stelt concrete materialen ter beschikking van de lokale besturen, zoals het dit jaar
vernieuwde voetbalwoordenboek, methodieken rond taalafspraken, onthaalbeleid
of
ouderparticipatie, volledig uitgewerkte veranderingstrajecten gericht naar leden, vrijwilligers,
ouders, trainers, animatoren, jeugdleiders en bestuurders van sportclubs en verenigingen.
Lokaal jeugdbeleid en ondersteuning jeugdwerkinitiatieven
Het vooronderzoek jeugd maakt duidelijk dat lokale en bovenlokale jeugdwerkinitiatieven nood
hebben aan bijkomende ondersteuning aangezien meer en meer anderstalige kinderen en
jongeren de weg vinden naar hun werking en aanbod. Lokale jeugdwerkinitiatieven kunnen langs
de stedelijke en gemeentelijke jeugddiensten, federaties, koepels en jeugdbewegingen informatie
en ondersteuning vragen rond formele en informele oefenkansen, taalverwerving en taalpromotie,
toeleiding en onthaal of inspraak en participatie. De vzw verspreidt niet alleen methodieken en
materialen, maar ondersteunt ook op het terrein.
Lokaal cultuurbeleid, gemeenschapsvorming en socio-culturele verenigingen
Vzw ‘de Rand’ bouwde via de unieke labofunctie van zijn gemeenschapscentra en de voorsprong
in realiteit van het demografische actieterrein een schat aan methodieken, projecten en specifieke
Randexpertise op die in de huidige realiteit inzetbaar zijn in de gehele Vlaamse Rand. Ik vraag
vzw ‘de Rand’ om te onderzoeken hoe ze door deze expertise te gebruiken en te verspreiden, en
door de nodige middelen daartoe te vinden, de werking van die gemeenschaps- en cultuurcentra
in de Vlaamse Rand die daar om vragen nog intensiever en meer op maat kunnen begeleiden.
Vanuit een gedeelde aanpak en ondersteuning zorgen we zo voor een nog sterkere samenwerking
tussen het lokale en bovenlokale niveau om het Vlaamse karakter van de Rand te behouden en te
versterken.
Flankerend onderwijsbeleid
Als minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand ben ik me ten zeerste bewust van de grote
uitdagingen waar de onderwijsinstellingen in de Vlaamse Rand mee kampen. De groeiende
anderstaligheid onder leerlingen en studenten vraagt om een brede aanpak en gedeelde
verantwoordelijkheid.
Daarom vraag ik vzw ‘de Rand’ prioritair te werken aan de ondersteuning van de
onderwijsvoorzieningen in onze regio. Naast de flankerende onderwijsmaatregelen die worden
opgezet in samenwerking met de lokale besturen, blijft ook de ondersteuning van de projecten,
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goedgekeurd in het kader van de projectoproep ‘taalstimulerende projecten tijdens
schoolvakanties en de buitenschoolse kinderopvang’, een uitvoeringsprioriteit. Door nauw samen
te werken met de betrokken lokale besturen willen we de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod
oefenkansen Nederlands voor kinderen in de vrije tijd verhogen. Vzw ‘de Rand’ zal vraaggestuurd
en op maat taalcoaches inzetten op het terrein om ook daar verschillende taalstimulerende
werkingen uit te bouwen. Vzw ‘de Rand’ faciliteert op vraag van het Toekomstforum HalleVilvoorde het project ‘lezen op school’ en ze ondersteunt de cel Vlaams Karakter van de provincie
Vlaams-Brabant bij de uitvoering van het project ‘leeshelden’. Beide projecten hebben als doel om
de leesmotivatie en leesbevordering te stimuleren.
Door partnerschappen te sluiten met de lokale besturen, onderwijsinstellingen, het Agentschap
Integratie en Inburgering en middenveldorganisaties, zal vzw ‘de Rand’ antwoorden zoeken op de
vele ondersteuningsvragen rond onder andere taalbeleid en taalafspraken op school,
oudercommunicatie en ouderparticipatie, onthaalbeleid op school, toeleiding naar vrije tijd en
buitenschoolse oefenkansen.
Onthaalbeleid en Taalpromotie
Verschillende lokale besturen in de Vlaamse Rand werken aan een uitgewerkt lokaal onthaalbeleid.
Ze benaderen nieuwe inwoners actief om informatie en verwachtingen vanuit de lokale context
door te geven. Ze organiseren onthaalmomenten, leveren onthaalbrochures, voeren lokale
onthaalgesprekken samen met vzw PIN en de door deze organisatie opgeleide
ervaringsdeskundige rolmodellen (toeleiders). Zo werken ze aan de toeleiding van nieuwe
anderstalige inwoners naar het aanbod Nederlands als tweede taal, formele en informele
oefenkansen Nederlands, het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB en andere opleidingsen werkgelegenheidsinitiatieven. Ik vraag vzw ‘de Rand’ om in nauwe samenwerking met het team
Vlaamse Rand verder te werken aan de ondersteuning en verspreiding van deze experimentele
werkvormen van onthaalbeleid in de Vlaamse Rand. Zo blijven ze bijvoorbeeld de lokale besturen
ondersteunen door info- en werksessies te organiseren, ondersteunende taalpromotiemethodieken
en –producten aan te bieden, lokale monitoring- en screeningsinstrumenten te delen en
bijkomende toeleidingstrajecten op maat van de specifieke context van deze regio uit te werken.
Vzw ‘de Rand’ zal hiertoe vanuit een bovenlokale regierol acties ondersteunen op het terrein.
Randbeleid
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt verder de conferentie van Vlaamse mandatarissen in de
faciliteitengemeenten. Dit overleg is de uitgelezen plaats om informatie rond nieuwe
beleidsinitiatieven en veranderende wetgeving uit te wisselen en over te dragen. Vzw ‘de Rand’
zorgt voor de nodige afstemming met het Agentschap Binnenlands Bestuur en waar nodig ook met
andere overheidsinstanties.
Randkrant, sociale media en podcasts
De Randkrant en de gemeenschapskranten van vzw ‘de Rand’ blijven een belangrijk informatieen sensibiliseringskanaal gericht naar alle inwoners van de Vlaamse Rand. Ik vraag vzw ‘de Rand’
om deze werking verder te zetten en bijkomend te werken aan de mogelijkheden en
toepasbaarheid
van
nieuwe
communicatievormen
en
-kanalen,
podcasts
en
gemeenschapsplatforms. Zo bevorderen ze de ontwikkeling van lokale communicatiestrategieën
naar de specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen en anderstalige nieuwkomers). De de
ingeslagen weg van promotionele en inhoudelijke samenwerking tussen RINGtv en vzw ‘de Rand’
krijgt verder vorm.
Gordel
De corona-edities van de Gordel focusten vooral op het bewegings- en sportieve aspect in veilige
omstandigheden. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en de focusgemeente Sint-PietersLeeuw slaagden we er in dit bewegingsaspect terug te flankeren met een hoogstaand en
familievriendelijk animatie- en podiumaanbod. Ook voor volgend jaar streven we ernaar deze
samenwerking tussen lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau verder te zetten. De samenwerking
met het lokale verenigingsleven en hun betrokkenheid bij het Gordelgebeuren blijft een belangrijke
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focus voor de organisatie. We grijpen de komende editie ook aan om de maatschappelijke
relevantie van het evenement sterker op de voorgrond te plaatsen.
Organisatiebeheersing
Vzw ‘de Rand’ zal ook in 2022 verder in op haar infrastructuur onderhouden en aan de
hedendaagse noden aanpassen. Naast de coronagebonden inspanningen voor luchtzuivering en
CO2-beheersing maken we verder werk van de uitvoering van de geplande klimaatinvesteringen.
Na de grondige isolatiewerken (dak en gevel) in GC de Zandloper in Wemmel dit jaar staat een
gelijkaardige aanpak van de buitenschil van GC ‘de Bosuil’ op de planning. Verder nemen we de
nieuwe grote zaal van GC ‘de Lijsterbes’ in Kraainem in gebruik. Ook de renovatie van de
conciërgewoning van GC de Bosuil in Jezus-Eik gaat verder en hopelijk tegen het najaar afgewerkt.
Hiervoor werken we samen met FoCi.
De huidige realiteit en de afgelopen crisisperiode maakten het belang van digitale
informatiekanalen en ontmoetingsplatformen nogmaals duidelijk. De websiteomgeving en sociale
mediakanalen worden verder vernieuwd in functie van nieuwe toepassingsnoden en
communicatiekansen. De budgettaire realiteit dwingt ons dit verder uit te voeren op het tempo
van de beschikbare investeringsruimte. Ook op vlak van de interne werking van de vzw bieden
digitale toepassingen nog veel mogelijkheden voor een hogere efficiëntie en klantgerichtheid. De
digitalisering van het zaalverhuursysteem resulteert in 2022 in een nieuwe, klantvriendelijke en
efficiënte zaalhuurprocedure. Ook de aanpassingen aan het ticketsysteem om de sociale afstand
te bewaren, en voor bubbelvorming en eventuele nieuwe veiligheidsmaatregelen krijgen verdere
uitwerking.
Zie toelichting onder 4.1 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw ‘de Rand’.
1.4.

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken

OD 3.1 Huisvesting
3.1.1. Vlabinvest autonoom provinciebedrijf
Vlabinvest heeft een dubbele opdracht: betaalbaar wonen mogelijk maken en de achterstand
inzake zorginfrastructuur wegwerken. Voor de woonopdracht plant Vlabinvest in 2021 2,8 miljoen
euro financiering voor de bouw van 16 Vlabinvest-woningen. Binnen deze projecten zullen in totaal
22 woningen met voorrang worden toegewezen aan mensen die een band met de streek kunnen
aantonen. Voor 2022 plant Vlabinvest middelen voor een financiering van in totaal 23 miljoen
euro.
3.1.2. Wonen in Eigen Streek
Verder wil ik in 2022 aandacht besteden aan de problematiek van sociale verdringing. De piekende
vastgoedprijzen in de Vlaamse Rand en de sociale verdringing die er het gevolg van is, zetten de
problematiek nog prominenter op de beleidsagenda. Er bestaat geen wonderoplossing voor deze
maatschappelijke uitdaging, maar het staat wel vast dat deze regering werk wil maken van een
nieuw regelgevend kader dat wonen in de eigen streek vergemakkelijkt. Samen met de minister
bevoegd voor Wonen zal ik daartoe een regelgevend initiatief nemen.
OD 3.2 Taalwetgeving – Binnenlands Bestuur
De interpretatie van de omzendbrieven Peeters en Martens blijft behouden. Mijn collega-minister
van Binnenlands Bestuur en ikzelf nemen een assertieve houding aan bij schendingen van de
taalwetgeving en verzetten ons maximaal tegen pogingen om de Vlaamse interpretatie uit te
hollen.
Mijn collega-minister van Binnenlands Bestuur bewaakt de correcte toepassing van de
taalwetgeving in de bestuurshandelingen van de Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel en
het taalgebruik in de zittingen van de gemeenteraden. Dit gebeurt door verschillende initiatieven
zoals het volgen van de livestreams, het nakijken van de audiovisuele opnamen en
zittingsverslagen of het fysiek volgen van de vergaderingen van de gemeenteraad.
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OD 3.3 Onderwijs
Capaciteitstekort
Eind 2021 zijn de resultaten van de capaciteitsmonitor bekend, die voor de derde keer werd
afgenomen om toekomstige capaciteitsbehoeften in het onderwijs in kaart te brengen. Ik gebruik
die resultaten om de capaciteitsmiddelen voor de jaren 2022-2024 toe te wijzen. De selectie van
capaciteitsprojecten gebeurt binnen de onderwijsnetten, steeds in afstemming met de lokale
onderwijsverstrekkers en de gemeenten (in onderwijszones) met de grootste te verwachten
tekorten. Als de verwachtingen worden bevestigd en de trend uit de eerdere capaciteitsmonitors
zich doorzet, zullen gemeenten uit de Vlaamse Rand bij de meest prioritaire gemeenten zijn.
Ik vraag het Departement Onderwijs en Vorming om een stand van zaken van de realisatie van
extra plaatsen op basis van de toegekende middelen. Zowel mijn administratie als de lokale
overheid volgen de uitvoering van de projecten strikt op zodat de middelen juist worden ingezet
en de toegekende projecten op tijd worden gerealiseerd. Indien aanvragers er niet in slagen om
hun dossier af te werken, bekijk ik of het budget beter naar andere dossiers gaat.
Het inschrijvingsrecht herzien om maximale keuzevrijheid te garanderen
De Vlaamse Regering keurde op 16 juli 2021 de ontwerpen van decreet voor het inschrijvingsrecht
goed. Deze bevatten onder meer een voorrangsregeling ten voordele van leerlingen uit de Vlaamse
Rand, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Ik doorloop het legistiek proces
en zorg dat de Vlaamse Regering deze decreten in 2022 bekrachtigt met het oog op de
inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024. Ik neem ook voor het inschrijvingsrecht in het
buitengewoon onderwijs de nodige initiatieven voor decretale aanpassingen.
Taalvaardigheid Nederlands
In het schooljaar 2021-2022 worden alle leerlingen, met uitzondering van de anderstalige
nieuwkomers, bij het begin van de leerplicht gescreend op hun taalvaardigheid Nederlands.
Schoolteams maken hiervoor gebruik van het gestandaardiseerde instrument KOALA, dat op mijn
vraag door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) werd ontwikkeld.
Voor leerlingen van wie de taalvaardigheid Nederlands onvoldoende is, organiseren basisscholen
vervolgens taalintegratietrajecten, in beginsel een taalbad of een volwaardig alternatief. Ik
continueer de middelen die scholen hiervoor sinds het schooljaar 2021-2022 ontvangen. Op die
manier investeer ik 12 miljoen euro in het basisonderwijs specifiek voor taalintegratietrajecten
met extra aandacht voor de Vlaamse Rand. Naast de reguliere middelen voor onderwijs zal ik –
zoals aangegeven onder OD 1.3 – extra middelen vanuit het Vlaamse Randfonds inzetten om de
taalvaardigheid Nederlands in de Vlaamse Rand te versterken.
Ik ga ook concreet na hoe de maatregelen op het vlak van taalscreening en integratietrajecten in
het basisonderwijs een equivalent kunnen krijgen in het secundair onderwijs.
Samen met mijn collega’s bevoegd voor Cultuur en Welzijn rol ik het Vlaamse Leesoffensief verder
uit. Dit offensief, dat de Vlaamse Regering op 16 juli 2021 heeft bekrachtigd, bevat 12 krachtlijnen,
8 strategische doelstellingen en 80 voorstellen voor concrete projecten met betrekking tot het
technisch lezen, begrijpend lezen en leesplezier.
In dit kader lopen de taalstimulerende activiteiten Nederlands die tijdens de zomervakantie van
2020 voor het eerst werden ingericht verder tot en met de zomer van 2022. Deze taalstimulerende
activiteiten zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. In 2022 zijn er tal van
taalstimulerende activiteiten gepland op voor-, na- en buitenschoolse momenten, in het weekend
en tijdens de schoolvakanties gepland. Ook het project ‘Lezen op School’ loopt verder tot augustus
2022: 22 leesbevorderingsorganisaties begeleiden 140 basis- en secundaire scholen rond
begrijpend lezen.
Het Leesoffensief heeft ook tot doel om een meer structurele en langdurige samenwerking op het
vlak van leesonderwijs op gang te brengen. Ik ga hiertoe in dialoog met leerkrachten,
onderwijsverstrekkers, de organisatoren van lerarenopleidingen, bibliotheken, de Taalunie en
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Literatuur Vlaanderen. Opleiding, navorming en onderzoek moeten op het vlak van lezen
duurzaam op elkaar afgestemd zijn. Door (voor)leeskaders en scans voor de verschillende
onderwijsniveaus te laten ontwikkelen, streef ik een vraaggestuurde en praktijkgerichte werking
na. Ik zal hierover breed en inclusief communiceren.
Ik stimuleer scholen om DynamoPROJECT in te zetten voor creatieve leesprojecten op school.
DynamoPROJECT bestaat uit subsidies voor creatieve projecten met een culturele partner via het
platform Cultuurkuur.be. Tijdens het schooljaar 2021-2022 voorzie ik daarom minimaal 30% van
dynamoPROJECT voor lees- en taalprojecten.
Ik zet het project ‘boekenjuf/meester’ verder in 2022. Dit project verzamelt goede lees- en
leerpraktijken uit het basisonderwijs en voorbeelden uit de ‘Lezen op School’-projecten.
Ik organiseer de ‘Poëziesterren’ voor het basisonderwijs om de taalgevoeligheid verder te
stimuleren.
Tijdens het schooljaar 2021-2022 is ‘begrijpend lezen voor lerarenteams basisonderwijs’ opnieuw
het thema voor de prioritaire nascholing.
Ik start in 2022 een inhaalbeweging om de schrijfvaardigheid te bevorderen. Ik geef hiermee
uitvoering aan de beslissing van het Comité van Ministers van de Taalunie in juni 2021.
OD 3.4 Werk
In 2022 blijft de VDAB streven naar een brede activering als antwoord op de structurele krapte,
kwalitatieve mismatches en drempels die ook na de coronacrisis in heel wat sectoren nog voelbaar
zullen zijn. Dat is zeker het geval voor sectoren met een grote vervangingsvraag wegens
veroudering van de werknemerspopulatie (onder andere de zorg) of grondige veranderingen door
de coronacrisis en de digitalisering. Daarom kiest VDAB ook uitdrukkelijk voor een proactieve
werkgeversbenadering die onder andere groei- en krimpsectoren met elkaar probeert te verbinden
door werk-naar-werk transitieprojecten op te zetten.
De VDAB versterkt verder zijn regisseursrol om werkzoekenden (intensief) naar werk te begeleiden
en hun (loopbaan)competenties te versterken.
Als activeringsregisseur heeft de VDAB de doelstelling om, in maximale samenwerking met
partners, het arbeidsmarktpotentieel in kaart te brengen en te bereiken, om vervolgens een zo
groot mogelijk aandeel van dit potentieel te laten instromen op de arbeidsmarkt.
Bemiddelen
VDAB biedt elke werkzoekende een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat. Voor versterkende
acties doet de VDAB ook een beroep op partners. Doorheen het hele traject dat de klant aflegt bij
de VDAB en zijn partners houdt de VDAB-bemiddelaar het overzicht.
Gedurende het volledige bemiddelingsproces blijft de VDAB de principes van de digitale
contactstrategie hanteren: werkzoekenden krijgen de gepaste digitale tools aangereikt om hun
loopbaan zelf in handen te nemen. Voor wie meer ondersteuning nodig heeft, voorziet VDAB een
human-digital en face-to-face aanbod.
Anderstaligen
De Vlaamse Rand kent een hoog aandeel anderstalige werkzoekenden. Een geïntegreerd taal- en
werkbeleid blijft er dan ook het instrument om het talent van deze werkzoekenden optimaal te
richten op een duurzame job of werkervaringskans.
De VDAB rolt daarom een ‘talenplan’ uit. Taal wordt daarbij als een competentie beschouwd die
zoveel mogelijk ontwikkeld wordt in relatie tot een jobdoelwit of loopbaanperspectief. Daarnaast
is het belangrijk dat werkende anderstalige klanten ook op de werkvloer aan hun Nederlands
kunnen werken.
De VDAB blijft hierbij werken aan een correcte taalinschatting, op basis waarvan hij een passend
traject bepaalt. Deze taalinschatting wordt op sleutelmomenten in het traject van de werkzoekende
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herhaald om indien nodig het traject bij te sturen. VDAB zet nog steeds zoveel mogelijk in op
geïntegreerde opleidings- en werktrajecten om een gelijktijdige verwerving van technische en
talige competenties mogelijk te maken. Voor de werkzoekenden voor wie deze stap te hoog
gegrepen is, zet men de methodiek van ‘taalbaden’ in: zij volgen gedurende een aantal weken een
intensief praktijkgericht traject Nederlands bij een CVO. Deze methodiek van taalbaden zet VDAB
in 2022 ook in voor iets meer taalvaardige werkzoekenden als blijkt dat hun taalniveau niet
voldoende is om hun jobdoelwit te bereiken. Als werkzoekenden omwille van taalachterstand nood
hebben aan een voortraject voor een opleiding, werkt VDAB daarvoor samen met
onderwijspartners.
De VDAB wil verder werkgevers die een anderstalige willen tewerkstellen of een opleidingsplek
aanbieden ondersteunen. De VDAB werkt verder met taalcoaching tijdens een IBO (IBO-T). Via
verschillende dienstverleningen biedt de VDAB samen met partners taalcoaching op de werkvloer
op maat van de sectorale noden aan.
Samenwerken
Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse
Gewest en de Vlaamse Gemeenschap over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid en de
opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden, is door de Vlaamse
en Brusselse Regering goedgekeurd en komt in het najaar 2021 ter goedkeuring naar het Vlaamse
en Brusselse parlement. Dat samenwerkingsakkoord bouwt verder op de werking van de vorige
jaren en moet zorgen voor een vlottere werking van de arbeidsmarkt om een grotere mobiliteit
van werkzoekendentussen beide gewesten te realiseren. Hiertoe willen de regeringen zich
engageren om te werken aan competentieontwikkeling, inclusief de taalkennis, (niet-)technische
vaardigheden en de erkenning van eerder verworven competenties, van de werkzoekenden en
werknemers. Nieuwe acties in dat kader zijn de jaarlijkse gezamenlijke arbeidsmarktanalyse en de
opstart van een talenpunt in Brussel.
In 2022 werkt de VDAB ook verder samen met lokale besturen in de Vlaamse Rand op het vlak
van het werkgelegenheidsbeleid. Centrale doelstelling is een bijdrage te leveren aan de Vlaamse
ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Het is de ambitie om voor alle Vlaamse
steden en gemeenten de samenwerking met de VDAB structureel te versterken door
samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. In die clusters van gemeenten waar een regisseur
sociale economie actief is, zijn de onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen
de VDAB en de betreffende lokale besturen gestart. Het gaat om de clusters rond Halle, Dilbeek,
Zaventem en Vilvoorde. In 2022 ronden we de verschillende samenwerkingsovereenkomsten af.
De VDAB en de lokale besturen willen onder andere meer samenwerken op het vlak van taal en
oefenkansen Nederlands, digitale inclusie, activering van leefloners, ...
Vanaf januari 2022 gaat het hertekend inburgeringsbeleid van start zoals de VDAB dat heeft
voorbereid in samenwerking met AgII, Atlas en IN-Gent. Centraal in dit beleid staat het
uitgangspunt dat elke inburgeraar op beroepsactieve leeftijd een arbeidsperspectief heeft op korte
of lange termijn. Eind 2021 worden de nodige stappen ondernomen om de regelgeving aan te
passen aan deze visie van de Vlaamse Regering. Verder zijn er projecten opgestart met de
betrokken administraties om de automatische gegevensuitwisseling klaar te stomen voor de
implementatie van het nieuwe beleid.
VDAB werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant om
gemeenschappelijke doelstellingen vast te leggen en er een actieplan aan te koppelen. Dit actieplan
zal zich richten op de 3 strategische doelstellingen uit het managementplan VIBE 2020-2025 (VDAB
in beweging): ‘meer mensen aan het werk, veerkrachtige ondernemingen en een stimulerend
leerklimaat’.
Tot slot blijft VDAB in 2022 een actieve partner in het werkgelegenheidscentrum van Brussels
Airport - Aviato. In 2021 werkte Aviato niet alleen voor de reguliere werkgelegenheid, maar
vervulde het ook een rol bij een project van de minister van Werk om werknemers in tijdelijke
werkloosheid te ondersteunen (‘Turnaround’ en het vervolgproject ‘CareerFlow’). Intussen zijn er
opnieuw heel wat vacatures, ontstaan er tegelijk kraptes op de luchthaven en is nog een aanzienlijk
deel van de werknemers tijdelijk werkloos. Aviato zal zich dus ook in 2022 inzetten voor de
luchthavencommunity, de bedrijven en de werknemers om hen te ondersteunen bij retentie,
instroom, doorstroom, uitstroom en relance.
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OD 3.5 Economie
In het ruimtelijk-economisch beleid voor de Vlaamse Rand dat de minister van Economie heeft
vooropgezet, ligt de nadruk op het toekomstbestendig maken van de bestaande
bedrijventerreinen, de herinvulling van de brownfields en op het behoud van bedrijvige kernen. In
de Vlaamse Rand worden diverse dossiers met subsidies vanuit het beleidsdomein Economie
ondersteund en zijn meerdere brownfieldconvenanten in voorbereiding of in uitvoering. De extra
middelen voor bedrijventerreinen vanuit de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ evenals de
extra middelen voor de Vlaamse Rand bieden kansen voor de betrokken diensten om samen de
revitalisering van bepaalde terreinen te versnellen en er projecten te realiseren die de identiteit
en vitaliteit van de Vlaamse Rand versterken.
Specifiek voor de Vlaamse Rand is ook een bovenlokaal uitgiftebeleid nodig op schaal van de
zuidelijke Zennevallei en de cluster van terreinen en brownfields in Vilvoorde en Machelen. Het
patrimonium geënt op een industrieel verleden zal er plaats maken voor een invulling met een
veel grotere diversiteit aan activiteiten. Vandaag kennen beide gebieden al een gebiedsgerichte
samenwerking, maar we stimuleren de gemeenten verder om tot een bovenlokale afstemming te
komen van vraag en aanbod van types werklocaties. Dat kan gaan van het organiseren van
kwaliteitsvol vestigingsadvies en deelname aan bizLocator tot een met elkaar afgestemde en
digitale workflow rond uitgifte en beheer van de werklocaties en de opvolging van leegstand.
OD 3.6 Mobiliteit
Mijn collega Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken investeert via De
Werkvennootschap ook in 2022 verder in de aan haar toegewezen projecten. Voor de 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 hop-in-punten, worden de investeringen geraamd op 102,1
miljoen euro. Daarvan is ongeveer de helft gereserveerd voor fietsinvesteringen in de Vlaamse
Rand. Voor het geïntegreerd planproces van de R0-Noord zal het studiewerk landen in een
voorkeursalternatief, waarover de Vlaamse Regering begin 2022 zal beslissen. Zo komt er een
aanzet voor de lang verwachte mobiliteits- en leefbaarheidsoplossing die de Vlaamse Rand,
Vlaanderen en Brussel zo hard nodig hebben.
Andere investeringen binnen het programma Werken aan de Ring betreffen de heraanleg van de
wegenis aan de N8 alsook in Jezus-Eik en een eerste fase voor de F204. Ook de
plaatsingsprocedure voor het DBFM-project ‘complex R0-A201’, een multimodale quick win ter
hoogte van de nationale luchthaven in Zaventem, loopt verder in 2022.
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 werkt 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 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.
OD 3.8 Welzijn en Gezondheid
De ondersteuning van de werking van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest blijft behouden,
conform de decretale bepalingen, om de achterstand aan welzijns- en gezondheidszorgaanbod in
Vlaams-Brabant verder weg te werken. Daarbij geldt er een voorrangsregeling voor de Vlaamse
Rand. De minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding begroot hiervoor
een jaarlijks budget van 2,35 miljoen euro voor subsidies.
Vlabinvest Zorg wil zijn ondersteuning in de toekomst meer profileren als een sterke prikkel om
zo initiatiefnemers te motiveren om hun plannen, die het zorgaanbod uitbreiden, in realiteit te
brengen.
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OD 3.9 Toerisme
Toerisme is een middel om plekken en gemeenschappen in Vlaanderen te laten floreren. De
Vlaamse Rand herbergt heel wat potentieel om de (internationale) bezoeker die om zakelijke of
recreatieve doeleinden de hoofdstad aandoet, te verleiden tot een bezoek. Samen met de minister
van Toerisme bouw ik verder op de hefboomprojecten die Toerisme Vlaanderen heeft opgezet met
de Plantentuin Meise en het Zoniënwoud.
Daar waar er we aansluiting bij de thema’s van het toerismebeleid kunnen vinden, richten we onze
inspanningen de ontwikkeling en promotie van belevingen in de Rand. Erfgoed (kastelen en tuinen,
Vlaamse Meesters …), natuur, fietsen en gastronomie zijn verhaallijnen die mogelijkheden bieden
in de Vlaamse Rand. Interessante belevingen in dit kader zijn o.a. de kasteeltuin van Gaasbeek,
de rozentuin Coloma, het Afrikamuseum, de Geuze-belevingen en de wandel- en fietsnetwerken.
We werken ook mee aan het project ‘Brabantse Wouden’.
Naar promotie toe houdt Toerisme Vlaanderen de vinger aan de pols in het buitenland met zijn
internationaal netwerk. Afhankelijk van de (gezondheids)situatie in elk land of regio, zal het
Agentschap inspanningen leveren zoals persreizen, gerichte campagnes, content verspreiding en
nieuwsbrieven.
OD 3.10 Integratie en inburgering
De minister bevoegd voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering voert in de Vlaamse Rand een
aantal specifieke acties in het kader van het integratiebeleid uit. Het Agentschap Integratie en
Inburgering (AgII) sloot voor deze beleidsperiode samenwerkingsovereenkomsten af met de
randgemeenten. Deze samenwerkingsovereenkomsten handelen over het luik NT2 (Nederlands
als Tweede Taal), inburgering en horizontaal integratiebeleid (inclusief taalbeleid), op maat van
de specifieke noden en context van elke gemeente.
Het AgII stimuleert zowel Nederlands leren als oefenen. Voor wie Nederlands wil leren, vinden
intakegesprekken plaats. Het AgII verwijst anderstaligen vanuit zijn decretale opdracht op een
neutrale en objectieve wijze door naar het meest passende aanbod NT2. Ook zal het AgII vanuit
zijn regierol, in overleg met de aanbodverstrekkers NT2, vraag en aanbod van het formele aanbod
NT2 afstemmen en optimaliseren. Zoals elk jaar voert het AgII samen met vzw ‘de Rand’ en de
provincie Vlaams-Brabant campagne om massaal anderstaligen toe te leiden naar het aanbod NT2
in Vlaams-Brabant. Eind 2021 werd de promotie voor de campagne overgedragen aan de lokale
besturen. Met ondersteuning van de 3 partners gaan de besturen in 2022 zelf aan de slag met het
opzetten van een fijnmazige campagne om anderstaligen toe te leiden naar de lessen Nederlands.
Op het vlak van oefenkansen Nederlands ligt de prioriteit bij afstemming met de partners in
Vlaams-Brabant. Het AgII sluit hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af met vzw ‘de Rand’,
maakt werkafspraken voor 2022 en betrekt hierbij ook de cel ‘Vlaams Karakter’ van de provincie
Vlaams-Brabant. Door zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen, willen de partners de kwaliteit
van ontwikkelde instrumenten en methodieken garanderen en een maximaal effect bereiken op
het terrein. Concreet gaat het AgII aan de slag met het optimaliseren van de website
NLoefenen.be. De website wordt toegankelijker en moet een grotere bekendheid krijgen bij
organisatoren, doorverwijzers en anderstaligen. Ook ondersteunt het AgII lokale besturen bij het
opzetten van oefenkansen.
Het AgII stimuleert ook het gebruik van het Nederlands. Zo liepen er eind 2020 in samenwerking
met RINGtv, vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant sensibiliseringscampagnes gericht op
Nederlandstaligen en de rol die zij kunnen spelen in de taalverwerving van anderstaligen. De
producten die uit die campagnes voortkomen, worden opgenomen in een ‘campagnepakket’
waarmee ook lokale besturen aan de slag kunnen.
Op het vlak van inburgering en integratie voert het AgII de decreetswijziging vanaf 2022 in al zijn
aspecten door. Rond de vierde pijler in het inburgeringstraject, gericht op de verbreding en
versterking van het sociaal netwerk van de inburgeraars, gaat het AgII verder aan de slag met de
ondersteuning van lokale besturen. Midden 2022 lopen de proeftuinen, gefinancierd vanuit het
European Social Fund (ESF), in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw en Machelen-Vilvoorde af.
Ondertussen stemt het AgII zijn eerstelijnswerking verder af met andere lokale besturen om te
zorgen voor een optimale toeleiding en uitvoering van de 4de pijler.
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Overeenkomst tussen vzw ‘de Rand’ en AGII
Het AGII werkt samen met vzw ‘de Rand’ aan een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Nu
beide organisaties hun planningsprocessen hebben doorlopen, maken ze werk van een meer
doorgedreven en afgestemd samenwerkingsverband. De nieuwe overeenkomst is gericht op
maximale complementariteit en helderheid van aanbod. Op die manier zullen we ervoor zorgen
dat lokale besturen weten voor welk ondersteuningsaanbod ze waar terecht kunnen. Ook op het
terrein zelf zullen ze afstemmen en samenwerken om zo rekening te houden met de specifieke
context van de Vlaamse Rand.
1.5.

SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken

OD 4.1 Waardevolle natuur koesteren en versterken
Mijn collega-ministers en ikzelf werken gemeente- en gewestgrensoverschrijdend samen, met als
doel hogere natuur- en landschapswaarden te creëren, betere bescherming te waarborgen en een
meer coherente ontwikkeling van het landschap te bevorderen. Mijn collega-minister bevoegd voor
Omgeving zet daarbij in op een gebiedsgerichte aanpak. Samen zien we toe op de verderzetting
van het flankerend beleid dat de regering samen met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Afbakening Vlaams Strategisch Gebied’ rond Brussel goedkeurde. Om de Vlaamse Rand tijdens
deze regeerperiode verder te vergroenen, lanceerde ik met de minister van Omgeving in 2021 een
gezamenlijke projectoproep rond bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand. In 2022
evalueer ik de lopende projecten. Met de jaarlijkse Gordel zetten we ook de campagne om bomen
te planten in de Vlaamse Rand verder in samenwerking met de Bûûmplanters.
Het ANB stelde een regiobeheerder aan die samen met de provincie, de lokale besturen, private
partners en de bevoegde ministers nagaat welke locaties in de Vlaamse Rand in aanmerking komen
voor bijkomend groen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor het aandeel nieuwe bomen in
de Vlaamse Rand. We richten ons op het bestaande instrumentarium, waarbij we bijkomende
financiële stimuli voor openbare besturen en private eigenaars ontwikkelen. We streven zo naar
minstens 20 hectare bosuitbreiding bij de herbestemming van de site ex-NAVO/Defensie-KKE in
Evere, Brussel-Stad en Zaventem conform de eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering.
Mijn collega-minister investeert in projecten die het patrimonium en de beleving in de Vlaamse
Rand een internationale uitstraling geven, zoals de uitbouw, in samenwerking met Toerisme
Vlaanderen, van de onthaalpoort Groenendaal en de ontwikkeling van een masterplan voor domein
Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Daarin krijgt de rozentuin een nieuw, aantrekkelijk en duurzaam
verhaal, met focus op de beleving doorheen alle seizoenen en voor alle bezoekers.
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) zet VLM de werken voort aan de Gemeenveldsite en vangt ze de werken
aan de Zevenborrebeek aan. Zij voert samen met de provincie de werken aan Elsemheide uit,
begroot op 45.000 euro subsidies landinrichting. VLM begint met de uitvoering van de werken voor
de Molenbeekwandeling. Zodra er volledige duidelijkheid is over de resterende middelen
landinrichting in het gebied, begint ze met de planvorming van een vierde inrichtingsplan in het
gebied, vermoedelijk rond de Meigemheide.
In het landinrichtingsplan Groene Noordrand (Asse – Meise – Wemmel – Grimbergen) maakt VLM
het ontwerplandinrichtingsplan klaar voor de adviesprocedure en volgt het openbaar onderzoek in
het najaar van 2022. In het landinrichtingsplan Molenbeekvallei Sint-Genesius-Rode (SintGenesius-Rode) bereidt de VLM de uitvoering van de Molenbeekwandeling voor vanaf 2022. VLM
verwerft door onteigening de Schipvijver; deze onteigening is begroot op 51.050 euro subsidies
landinrichting. De VLM maakt een inrichtingsplan op voor de inmiddels verworven Geevaertvijver.
In het kader van de Blue Deal begint ze samen met de gemeente met het ontwerp van de inrichting
van de Kwadebeekvallei. Zo kan ze daar de nodige maatregelen plannen voor groen-blauwe
verbindingen, natuurlijke inrichting en belangrijke hoeveelheden bijkomende waterberging.
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In het landinrichtingsplan IJsevallei (Overijse-Hoeilaart) voert de VLM de eerste werken uit in het
kasteelpark ’t Kasteeltje, die doorlopen in 2022. In 2022 volgt ook de ontharding van de
Meeuwenlaan en de Zwanenlaan, de inrichting van de Potvijver, faunapassages via viaducten, een
fietswandelverbinding en de herinrichting van de Nellebeek/Ketelheide. De werken zijn begroot op
664.000 euro subsidies landinrichting. In het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei
(Grimbergen) bereidt de VLM de uitvoering voor van de herinrichting van het ‘park ten zuiden van
het vliegveld’, begroot op 312.000 euro subsidies landinrichting. Een tweede uitvoeringsdossier
rond de herinrichting van de vijvers wordt begroot op 680.000 euro en extern klaargestoomd voor
uitvoering vanaf 2022.
De VLM werkt in 2022 een eerste oproep ‘Uitvoeringsinitiatieven Vlaamse Rand’ uit voor de 19
gemeenten in de Vlaamse Rand. Gedurende vier jaar wordt op die manier geïnvesteerd in quick
wins. De investeringen zijn jaarlijks begroot op 200.000 euro subsidies landinrichting.
Voor het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos (Vilvoorde – Machelen) legt VLM in
2022 een definitief landinrichtingsplan ter goedkeuring voor aan de planbegeleidingsgroep. De
maatregelen in dat ontwerplandinrichtingsplan zijn begroot op 3 miljoen euro subsidies
landinrichting.
4.2.2. Planprogramma Vlaamse Rand: Planning
Het project landinrichting Vlaamse Rand werd goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van 37
miljoen euro. In 2021 keurde de Vlaamse Regering de tweede fase, begroot op 8,5 miljoen euro,
goed. Het landinrichtingsplan Woluwe-Trawool-Floordambos wordt op voorstel van de minister van
Omgeving aan de Vlaamse Regering voorgelegd in 2022. In 2022 volgt nog een
ontwerplandinrichtingsplan voor Groene Noordrand (Asse-Meise-Wemmel-Grimbergen). De
volgende jaren wordt ingezet op de ontwerplandinrichtingsplannen Noskoem (Zaventem) en
Zuunbeek-Vogelenzangbeek (Sint-Pieters-Leeuw-Dilbeek-Drogenbos-Beersel).
4.2.3. Plattelandsbeleid
Als coördinerend minister voor de Vlaamse Rand ondersteun ik het plattelandsbeleid van mijn
collega-minister van Omgeving. Op basis van de resultaten van de landbouwstudie Vlaamse Rand
bekijk ik samen met bevoegde collega-ministers welke maatregelen er mogelijk zijn om de
landbouw meer rechtszekerheid te bieden en bijkomende kansen te creëren voor korteketenlandbouw en landbouw met verbrede doelstellingen.
Ik draag vanuit mijn bevoegdheden bij aan de Europese ‘Long Term Vision for Rural Areas’, een
strategie voor een geïntegreerde plattelandsontwikkeling met 2040 als horizon die gecoördineerd
wordt door de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid.
4.2.4. Natuur en bos
In de Vlaamse Rand rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zorgt de nabijheid van groen voor
een klimaatbuffer en een groene long. Met het Vlaamse Randfonds stimuleer ik het behoud en de
uitbreiding van het groene karakter van de Rand. Samen met de minister van Omgeving
ondersteun ik ook in 2022 lokale projecten die leiden tot meer groen in de Rand. Ik behoud de
nauwe samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en beschik zo over instrumenten om de
open ruimte in de 19 randgemeenten te bewaren en waar mogelijk verder te ontsluiten. Concreet
krijgen de drie groenpolen rond Brussel een invulling. ‘Natuur in je Buurt’ zal de subsidiëring van
uitbreidingsinitiatieven voor meer toegankelijk openbaar groen voortzetten.
OD 4.3 Landbouw betere kansen bieden
Ik ondersteun het beleid van mijn collega-ministers bij initiatieven die de landbouwer opnieuw
nauwer in contact brengt met de lokale gemeenschap via bijvoorbeeld zorgboerderijen en
hoevetoerisme.
In 2022 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
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landbouwers. Samen met de ministers bevoegd voor Landbouw & Toerisme volg ik dit verder van
nabij op zodat we hier, waar mogelijk, ook voor de Vlaamse Rand kansen creëren.
In 2022 zetten we in Sint-Pieters-Leeuw de overeenkomst met de lokale landbouw voort op de
gronden in eigendom van de VLM.
De VLM zal in de Vlaamse Rand verder inzetten op Voedsellandschappen en op een grondenbank
‘Ruimte voor voedsel’.
Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
BELEIDSVELD VLAAMSE RAND
Voor het beleidsveld Vlaamse Rand is er slechts één inhoudelijk structuurelement: Vlaamse Rand.
INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT VLAAMSE RAND
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.
Het Vlaamse Randbeleid ontwikkelt zich rond vier strategische doelstellingen:
- 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.
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 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’.

VLAAMSE RAND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

2.392

5

2.397

6.381

146

6.527

Toelagen (interne
stromen (IS))

5.894

73

5.967

6.035

-68

5.967

0

0

0

0

0

0

Totaal

8.286

78

8.364

12.416

78

12.494

Aanwending VAKruiter

5.000

0

5.000

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

BO 2022

BA 2021

Inhoudelijke toelichting evolutie:
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De ESR-uitgaven in VAK stijgen met 5 keuro door:
- een indexatie van 1 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT (rechtstreekse initiatieven voor
een gecoördineerd randbeleid);
- een compensatie van 4 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SAC2ZZ-WT (apparaatskredieten ABB)
naar begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT (Vlaamse Randfonds).
De ESR-uitgaven in VEK stijgen met 146 keuro door:
- een indexatie van 1 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT (rechtstreekse initiatieven voor
een gecoördineerd randbeleid);
- een compensatie van 4 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SAC2ZZ-WT (apparaatskredieten ABB)
naar begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT (Vlaamse Randfonds);
- een compensatie van 141 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand) naar
begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT (Vlaamse Randfonds).
De toelagen in VAK stijgen met 73 keuro door:
- een indexatie van 77 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand’);
- een compensatie van -4 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand) naar
begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR (generieke bijdrage voor het actieplan Energie-efficiëntie).
De toelagen in VEK dalen met -68 keuro door:
- een indexatie van 77 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand’);
- een compensatie van -4 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand) naar
begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR (generieke bijdrage voor het actieplan Energie-efficiëntie);
- een compensatie van -141 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand) naar
begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT (Vlaamse Randfonds).
Aanwending VAK-ruiter: van 2020 naar 2021 werd 17.768 keuro overgedragen. In 2021 en
2022 wordt voorzien om 5.000 keuro aan te wenden.
Ontvangstenartikelen: geen
Uitgavenartikelen
SJ0-1SHD2FA-WT – RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse en
groene karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen
bevorderen.
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 evenementen en communicatie, voor de werking van
het documentatiecentrum en algemene werkingskosten worden hierop aangerekend.
Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid).
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK
1.004

VEK
1.134

1
0
0
1.005

1
0
0
1.135
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Aanwending VAK-ruiter

SJ0-1SHD2FB-WT – VLAAMSE RANDFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
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.
Er wordt voorzien dat er in 2021 12.768 keuro zal worden overgedragen naar begrotingsjaar 2022.
In 2022 wordt een aanwending van 5.000 keuro VAK voorzien.
Vanaf 2021 heeft de Vlaamse Regering besloten om bovenop de 20.000 keuro nog jaarlijks 1.500
keuro VAK en VEK toe te voegen, zodat het totale VAK-bedrag van het Vlaamse Randfonds 26.000
keuro bedraagt.
In 2021 werd een projectcoördinator aangesteld voor de ondersteuning en uitvoering van de
middelen ingeschreven op het Vlaamse Randfonds. De loonkost inclusief de rugzakjes bedraagt
112 keuro. Bij BA2021 werd 112 keuro gecompenseerd van het Vlaamse Randfonds naar de
kredieten van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het bedrag van 4 keuro (niet-recurrent
rugzakje investeringen projectcoördinator) was éénmalig en wordt in 2022 teruggezet.
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).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
1.388
0
4
0
1.392
5.000

VEK
5.247
0
145
0
5.392

Inhoudelijke toelichting:
Kredietevoluties:
Compensaties
Van SJ0-1SHD2FY-IS

(duizend euro)

VAK

VEK
141

Toelichting
Bij BA2021 werd het
resterend bedrag (VEKaanrekening)
taalstimulerende
initiatieven gecompenseerd
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van het Vlaamse
Randfonds. Deze
compensatie wordt nu
teruggezet.
Terugzetten éénmalige
compensatie bij BA2021
voor het rugzakje
investeringen
projectcoördinator Vlaams
Randfonds.

Van SJ0-1SAC2ZZ-WT

TOTAAL

4

4

4

145

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 werking.
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (Vzw ‘de Rand’: partner voor het Vlaamse Randbeleid).
Zie toelichting onder 4.1 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw ‘de Rand’.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022

(duizend euro)

VAK
5.894

VEK
6.035

77
4
0
5.967

77
145
0
5.967

-

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
Compensaties
Naar SJ0-1SHD2FB-WT-

(duizend euro)

VAK

VEK

-141

Naar CB0-1CBX2AC-PR
TOTAAL

-4

-4

-4

-145

Toelichting
Bij BA2021 werd het
resterend bedrag (VEK
aanrekening)
taalstimulerende
initiatieven gecompenseerd
van het Vlaamse
Randfonds. Deze
compensatie wordt nu
teruggezet.
Generieke bijdrage voor het
actieplan Energie-efficiëntie
(-2,5%)

2. DAB’s
Ontvangstenartikelen
Uitgavenartikelen
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3. Overige entiteiten onder gezag
3.1 Entiteit X
3.2 Entiteit Y
4. Overige entiteiten onder toezicht
4.1 Entiteit vzw ‘de Rand’
Algemene omschrijving
Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het
Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en versterkt.
Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor
de bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan
wat al bestaat:
• Sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren;
• Dienstverlening en informatie aan te bieden;
• Maatschappelijke participatie te stimuleren.
Vzw 'de Rand' werkt binnen de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere
klemtoon op de zes faciliteitengemeenten.
De opdracht van vzw ‘de Rand’ is om in deze context in te zetten op taalpromotie Nederlands in
de vrije tijd en op gemeenschapsvorming:
• via 7 gemeenschapscentra die gevestigd zijn in een omgeving die kwetsbaar is op het
vlak van het Nederlandstalig karakter. In of vanuit de centra werkt vzw De Rand aan
gemeenschapsvorming, via projecten, een cultureel aanbod en ondersteuning aan
verenigingen en initiatiefgroepen;
• via oefenkansen Nederlands in de vrije tijd, met taalpromotieacties, -methodieken
en -instrumenten (handelaars, sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, gemeenten
…). Hierbij zet vzw ‘de Rand’ zelf projecten op voor de doelgroep(en), maar werkt ze
vooral in een tweede lijn ondersteunend voor gemeenten en het maatschappelijke
middenveld;
• Via publicaties, die gemeenschapsvormend zijn van insteek;
• via het bijeenbrengen en ontsluiten van relevante beleidsdocumenten;
• via gerichte evenementen zoals het Gordelfestival.
Toelichting op detailniveau
De eigen ontvangsten zijn in te delen als volgt:
• Verkoop tickets van voorstellingen
• Inkomsten zaalhuur
• Verkoop materialen taalpromotie
• Concessievergoeding horeca uitbating GC
Inkomsten van lokale besturen
In het kader van de cofinanciering van projecten.
Toelagen
Vlaamse overheid
Provincie
VSPF: Maribel- VIA
De uitgaven dienen om volgende doelstellingen te realiseren (zoals opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst):
SD 1: De gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik versterken
door acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. De
gemeenschapscentra functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en
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methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ deelt deze expertise en methodieken met de hele
Vlaamse Rand en het Vlaams Gewest.
Via acties:
➢ Steun aan verenigingen
➢ Eigen aanbod gemeenschapscentra (programmering en projecten)
➢ Oefenkansen Nederlands creëren
➢ Sportbeleidsplannen opstellen, uitvoeren en opvolgen in Kraainem, Linkebeek en
Wezembeek-Oppem
➢ Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren van sportparticipatie
➢ Organiseren en ondersteunen van lokale sportinitiatieven
➢ Ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin
➢ Ondersteuning van vrijetijdsinitiatieven gericht op het bevorderen van het gebruik van
het Nederlands
➢ Publiceren van de gemeenschapskranten
SD 2: De gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand versterken door samen te werken
met de lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en
projecten die ze willen realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie – en
taal(promotie)beleid.
Via acties:
➢ Taalpromotie-cultuur en gemeenschapsvorming
➢ Taalpromotie jeugdbeleid, sport, onderwijs, onthaal en integratie
➢ Opvolging en ondersteuning van het randbeleid
➢ Edities van Randkrant worden uitgegeven
➢ Organisatie De Gordel
SD 3: De gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand versterken door samen te werken
met de provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren
van beleidsacties en projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere
integratie van de anderstaligen in de Vlaamse Rand bevorderen.
Via acties:
➢ Taalpromotie vrije tijd
➢ Taalpromotie onderwijs, onthaal en integratie
➢ Opvolging en ondersteuning randbeleid, ondersteuning conferentie van Vlaamse
mandatarissen uit de faciliteitengemeenten
➢ Uitgifte Randkrant en Gemeenschapskranten
➢ Organisatie De Gordel
SD 4: De gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand versterken door op het vlak van de
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het
vervullen van de Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand.
Via acties:
➢ Taalpromotie vrije tijd
➢ Taalpromotie onderwijs
➢ Ondersteuning regierol lokale besturen
➢ Opvolging en ondersteuning randbeleid, ondersteuning conferentie van Vlaamse
mandatarissen uit de faciliteitengemeenten
➢ Organisatie De Gordel
➢ Uitgifte Randkrant en Gemeenschapskranten
➢ Overdracht kennis en expertise documentatie-en cijferverwerking aan het team
Vlaamse Rand en ABB
SD 5: De eigen organisatiebeheersing versterken door op een dynamische wijze de
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van onze
interne werking.
Via acties:
➢ Monitoring en evaluatie van de eigen organisatiebeheersing
➢ Omvorming van de statuten conform het nieuwe WVV
➢ Het voeren van een transparant financieel beleid
➢ Een HR-beleid dat inzet op groei en veerkracht
➢ Een digitale communicatie die voldoet aan de AGV-wetgeving
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➢
➢
➢

Facilitair beheer en veiligheid
Streven naar een meer digitale organisatievorm
Actief beleid voeren inzake klimaat, milieu en duurzaamheid

Ontvangsten
Eigen ontvangsten

BA 2021

verkoop tickets en inkomsten zaalhuur

BO 2022
566

566

verkoop materialen taalpromotie

30

30

concessievergoeding horeca-uitbating GC

62

62

658

658

Totaal
Inkomsten lokale besturen

BA 2021

Totaal
Toelagen
Vlaamse overheid (inclusief lokaal
jeugdbeleid, lokaal sportbeleid en Felix
De Boeck)
VSPF en VO: Maribel en VIA
Provincie Vlaams-Brabant
Totaal

BO 2022
0

200

0

200

BA 2021

BO 2022

6.282

6.235

200

236

675

675

7.157

7.146

Uitgaven
De uitgaven liggen in dezelfde lijn als in BA 2021. Er is constant beleid, er werden voor de BO
2022 geen nieuwe beleidsaccenten gelegd.
De personeelskost stijgt met 282 keuro, te wijten enerzijds aan de indexering van de loonkost
(ongeveer 80 keuro) en de anciënniteit (PC 329.01). Anderzijds werden contracten van bepaalde
duur omgevormd naar contracten van onbepaalde duur. Omdat er kon ingezet worden op
cofinanciering van lokale besturen, worden de inkomsten geraamd op 200 keuro (zie hierboven).
Naast de personeelskosten (SD 5 organisatiebeheersing) kunnen de uitgaven ingedeeld worden
volgens de opdrachten die gestipuleerd werden in de samenwerkingsovereenkomst en volgens
bovenstaande strategische doelstellingen (SD).
Uitgaven (exclusief personeelskosten en
investeringen)

BA 2021

ESR
code

BO 2022

SD
1

Werkingskosten Gemeenschapscentra

807

800

1211

Werkingskosten Randkrant

342

342

Werkingskosten Gemeenschapskranten

201

201

1211 2/3/4
1
1211

Werkingskosten Taalpromotie

249

215

Productiekosten Gordelfestival

669

669

Specifieke projecten (lezen op school…)

235

0

1211

1/2

7

7

1211

1

Kosten eigenaarsonderhoud en infrastructuur

162

162

1211

5

Algemene kosten: verzekeringen,
telecommunicatie, elektriciteit, water en gas,
huurdersonderhoud, HR, kantoor

795

795

1211

5

3.467

3.191

Ondersteuning lokaal jeugdbeleid

79

79

3300

1

Ondersteuning lokaal sportbeleid

64

65

3300

1

Ondersteuning IGS

Totaal ESR 1211

1211 2/3/4
1211 2/3/4
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Projecten en werking cultuurraden
Ondersteuning bibliotheken Kraainem en
Drogenbos

33

33

3300

68

68

3300

Ondersteuning Museum Felix de Boeck

97

97

3300

341

342

Totaal ESR 3300

Investeringen

BA 2021

Met eigen middelen
Klimaatinvesteringen (met subsidie die in
reserves zit)
Totaal ESR 7422

ESRcode

BO 2022
288

300

7422

1.942

1.431

7422

2.230

1.731

1/5
1/5
1/5

SD
5
5

De uitgaven voor klimaatinvesteringen (VEK) werden geraamd op 1.431 keuro. De
klimaatsubsidies werden ontvangen in voorgaande jaren. De uitgaven hiervoor lopen door tot in
2024. Het deel dat nog moet uitgegeven (en verantwoord) worden, zit momenteel vervat in de
ESR reserves. Het is dan ook logisch dat de intering gelijk is aan het geraamde bedrag van de
klimaatinvesteringen.
In deze BO 2022 is de intering 1.421 keuro, bestaande uit 1.431 keuro klimaatinvesteringen
(VEK) correctie/het terugdraaien van een onterechte overflow van 10 keuro (subsidie Felix de
Boeck) van 2021.
VI
APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER BELEIDSVELD
- in te voegen –
VII LIJST MET AFKORTINGEN
ABB
ADG
AgII
ANB
AGION
BAO
BHO
BRIO
CAT
CBE
COVID-19
CVO
DAEB
DBFM
ESF
EVA
FLUX50
FoCi
GEN
GO
GSM
IBO
IBO-T
IGS
KKE
KMSKA
KU Leuven
LIIM

Agentschap Binnenlands Bestuur
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap voor Natuur en Bos
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Basisonderwijs
Beheersovereenkomst
Brussels Informatie, Documentatie en Onderzoekscentrum
Compagnie d'affrètement et de transport
Centrum voor Basiseducatie
Corona Virus Disease 2019
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Diensten van Algemeen Economisch belang
Design, Build, Finance, Maintain
Europees Sociaal Fonds
Extern Verzelfstandigd Agentschap
Vlaamse speerpuntcluster voor energie
Fonds Culturele Infrastructuur
Gewestelijk ExpresNet
Gemeenschapsonderwijs
Gemeente- en stadsmonitor
Individuele beroepsopleiding
Individuele beroepsopleiding met taalondersteuning
Intergemeentelijke Samenwerking
Kwartier Koningin Elisabeth
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Katholieke Universiteit Leuven
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor
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NAVO
NT2
PIN
POM VlaamsBrabant
PMV
QR
RISO
R0
SO
TB
T.OP
VDAB
Vlabinvest apb
VLM
VTO
VUB
WVV
Vzw
Wzc

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Nederlands als tweede taal
Partners in Integratie
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant
Participatiemaatschappij Vlaanderen
Quick Response
Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw
Ring rond Brussel
Secundair Onderwijs
Taalbarometer
Territoriaal ontwikkelingsprogramma
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor
Vlaams- Brabant – Autonoom provinciebedrijf
Vlaamse Landmaatschappij
Vorming, Training en Opleiding
Vrije Universiteit Brussel
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Vereniging zonder winstoogmerk
Woon- en zorgcentra
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VIII

BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’

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

-

Het verderzetten van het ambtelijk-politiek coördinatieplatform ‘Stand van de
Rand’ met aandacht voor de capaciteitsnoden in het buitengewoon onderwijs,
bijkomend groen en de achterstand inzake welzijnsvoorzieningen
Het opzetten van het jaarlijks colloquium ‘Stand van de Rand’
Het vernieuwen van de website www.vlaamserand.be

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

Niet van toepassing

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

Vlaamse Randfonds: verder projectmatige impulsen geven aan potentiële
ontwikkelingsprojecten, aan het samenwerkingsverband ‘Zennevallei Hergist’, en
(flankerend) onderwijsbeleid
Verdere integratie van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand
Vernieuwd aanbod naar de lokale besturen met onder meer gerichte
inspiratiedagen en workshops om kennisdeling en netwerking te bevorderen

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

De uitwerking van een ondersteuningsaanbod op maat van de lokale besturen
inzake taal(promotie)beleid en gemeenschapsvorming zoals oefenkansen en NT2opleidingen, jeugd-, sport- en cultuurbeleid, het ondersteunen van het
verenigingsleven, flankerend onderwijsbeleid en onthaal- en integratiebeleid

SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
Nihil
SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
-

Meer groen in de Vlaamse Rand creëren vanuit impulsen voor groenprojecten via
het Vlaamse Randfonds.
a. BELEIDSEVALUATIES EN ONDERZOEKSINITIATIEVEN

Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen (indien niet onder een
SD geplaatst kunnen worden)
Nihil
Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
Niet SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

Opstellen van het Cijferboek Vlaamse Rand editie 2022
Thematische fiches van BRIO
Opstart van de Taalbarometer Vlaamse Rand
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-

Verdere afstemming met partners met het oog op bijsturing van het gebruik van
de Randuitcheques

SD 2 vzw ‘de Rand’: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
Nihil
SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
Nihil
SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
Nihil

2. NIEUWE EN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VLAAMSE DECRETEN EN
BESLUITEN VLAAMSE REGERING
Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen
Nihil
Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
Nihil
SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
Nihil
SD 2 vzw ‘de Rand’: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
Nihil
SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
Nihil
SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
Nihil
3. 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
Nihil
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