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II.

Inleiding door de minister

De Vlaamse Rand ligt me nauw aan het hart. De Coronacrisis heeft nog eens extra
onderstreept hoe waardevol open ruimtes en een groene omgeving wel niet kunnen zijn
voor elk thuis. De crisis heeft ons ook voor heel wat uitdagingen gesteld. We moesten
onze economie redden, de scholen zoveel mogelijk openhouden, het dagelijkse leven
zoveel mogelijk door laten gaan. Het zijn uitdagingen die we met beide handen gegrepen
hebben en die nog lang niet voorbij zijn. Eenmaal het virus verslagen is, wacht ons
bovendien de taak het maatschappelijke leven, de verenigingen, onze cultuur, … die
tijdens de lockdown en quarantaine op een laag pitje stonden, terug nieuw leven in te
blazen.
Maar crisissen brengen ook het beste in ons naar boven. De Vlaming heeft heel wat
veerkracht, zo is nog eens bewezen. Soms biedt een crisis zelf een opportuniteit. Trends
die al langer bezig waren, zoals de digitalisering, hebben de wind in de zeilen. De
quarantaine bracht de nood aan investeringen in nabij en toegankelijk groen nog sterker
op de voorgrond. De ongeziene financiële inspanning die de regering net in deze periode
voor de regio doet, biedt een uitgelezen kans daarvoor.
De nabijheid van Brussel biedt ontegensprekelijk kansen maar zet meteen ook wel, onder
meer door het specifieke statuut en de taalsituatie, grote druk op de Vlaamse Rand op
vlak van bijvoorbeeld demografie, stijgende grond- en woonprijzen, ontnederlandsing en
verstedelijking. Daarom blijft het mijn doel om het Vlaamse karakter te bewaren, de
sociale cohesie te behouden en de groene gordel te versterken.
In 2021 blijven dat de uitgangspunten van het beleid voor de Vlaamse Rand. Tegelijkertijd
maken we de Rand ook beter bestand tegen toekomstige crisissen. Ik bouw daarvoor
versneld verder aan de twee grote pijlers die de kern vormen van het randbeleid: het
Vlaamse weefsel versterken en tegelijkertijd de groene gordel een stevige duw in de rug
te geven. Enkel zo kunnen we een sterke, weerbare cultuur stimuleren, gedragen door
onze mooie, gemeenschappelijke taal, ingebed in een open, groene ruimte.
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Samenvatting

Het specifieke beleid voor de Vlaamse Rand kent twee grote doelstellingen: het Vlaams
karakter van de Rand versterken en de groene gordel rond de hoofdstad beschermen en
verder uitbouwen. Daarnaast zorg ik er samen met mijn collega-ministers voor dat de
Vlaamse Rand ook in andere bevoegdheidsdomeinen de aandacht krijgt die het verdient,
gelet op de vaak specifieke beleidscontext van de regio.
Om die doelen te bereiken, hanteer ik in 2021 verschillende beleidsinstrumenten. In de
eerste plaats het Randfonds, dat het komende jaar zal 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 het versterken van de groene
gordel. Dat bleek uit de enorm succesvolle projectoproep inzake bijkomend groen in de
Rand die de minister van Omgeving en ik in het voorjaar van 2020 lanceerden en die op
het colloquium ‘Stand van de Rand’ aan bod kwam. Ook de aandacht voor en de weerklank
van de plant-een-boom-actie op het Gordelfestival waren in die zin veelzeggend. In het
kader van het relancebeleid maakt de regering daarom vanaf 2021 recurrent 1,5 miljoen
euro vrij om het Randfonds bijkomend te spijzen. Naast de 20 miljoen euro die het
Randfonds voorzag aan het begin van de regeerperiode, vormen die middelen een extra
stimulans om de groene gordel versneld uit te breiden.
Voor het versterken van het Vlaams karakter bouw ik mijn beleid verder uit op basis van
twee pijlers. Enerzijds de inspanningen van vzw ‘de Rand’, waarvoor 2021 het eerste jaar
van een nieuwe meerjarige beleidscyclus zal zijn. Naast haar kernopdracht, zijnde de spil
vormen van het Nederlandstalig weefsel in de zes faciliteitengemeenten, zal de vzw vanaf
2021 ook een versterkt aanbod uitwerken voor de dertien andere gemeenten in de Rand.
Een tweede pijler, die nauw aansluit bij de versterkte ondersteuning door vzw ‘de Rand’
aan de lokale besturen, is de vernieuwde dienstverlening die Team Vlaamse Rand van het
Agentschap Binnenlands Bestuur voor diezelfde besturen zal ontwikkelen. Meer dan
vroeger zal de administratie hen bijstaan in het aangaan van beleidsuitdagingen die zich
in de Rand vaak scherper laten voelen dan elders. Daarbij denk ik aan het beschermen
van het Vlaams karakter, het voeren van een transversaal onthaalbeleid maar ook aan het
verhogen van de sociale cohesie.
Net als andere jaren zal de focus dus liggen op het Vlaams en groene karakter van de
Rand. Door het historische budget voor de Vlaamse Rand in deze regeerperiode, kan ik op
korte termijn een aantal dynamieken op gang brengen die zowel de groene gordel als het
Vlaams karakter ten goede komen.
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TOTAAL – VLAAMSE RAND, excl. apparaatsuitgaven en programma B
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IV.
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8.398

12.528

Transversale, horizontale en overkoepelende strategische doelstellingen

Vzw ‘de Rand maakt verder werk van de uitvoering van de geplande Klimaatinvesteringen.
In 2021 staan o.a. de grondige isolatiewerken (dak en gevel) in GC de Zandloper in
Wemmel op til. Naast de klimaatinvesteringen staan, in samenwerking met FoCI, de
afwerking van de nieuwe evenementenzaal in GC de Lijsterbes in Kraainem en de renovatie
van de conciërgewoning van GC de Bosuil in Jezus-Eik op het programma.
V.

Vlaamse Rand

SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
OD 1.1 Randuitcheques
De Randuitcheques vormen een vast onderdeel van het taal- en integratiebeleid in de
Vlaamse Rand. Cursisten NT2 ontvangen drie cheques en bezoekers van een Café
Combinne en een babycafé ontvangen één cheque die ze kunnen gebruiken in alle culturele
centra van de Vlaamse Rand. Zo wil ik anderstaligen belonen voor hun inzet en hen
aanmoedigen om deel te nemen aan het culturele leven in de Vlaamse Rand. In 2021 start
ik, samen met een aantal partners, een proefproject om na te gaan of en hoe andere
initiatieven rond taalstimulering beloond kunnen worden met Randuitcheques.
OD 1.2 Subsidies Vlaamse Rand
•

Subsidies Faciliteitengemeenten

Ik zet de subsidies voor de ondersteuning van specifieke Nederlandstalige evenementen
en initiatieven in de faciliteitengemeenten voort. De nood aan ondersteuning van het
Nederlandstalige verenigingsleven en aan laagdrempelige initiatieven die de
betrokkenheid van anderstaligen verhogen, blijft immers bestaan.
COVID-19 had een serieuze impact op de voorziene evenementen en de werking van de
verenigingen. Al naargelang de evolutie van het virus en de geldende maatregelen, zal ik
de voorwaarden en voor subsidies in de zes tijdelijk bijsturen om de werking van de
verenigingen extra te ondersteunen.
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• Impulssubsidies
Met de impulssubsidie 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 doelstellingen te realiseren, benadruk ik het belang van
hefboomprojecten en expertisedeling. Daarnaast komen ook kleinere initiatieven met een
duidelijke impact in aanmerking.
• RINGtv
De regionale zender blijft 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 30 weken per jaar uit en voorziet het ook van
ondertiteling in het Nederlands voor anderstaligen.
OD 1.3 Vlaams Randfonds
Het Vlaamse Randfonds werd deze regeerperiode opgericht en geeft extra financiële
zuurstof voor de vele uitdagingen in de Rand. Door de bijkomende budgettaire ruimte van
20 miljoen euro krijg ik de mogelijkheid om gerichte financiële impulsen te geven en
hefboomprojecten te ondersteunen. Daarbovenop maakt deze regering vanaf 2021
recurrent 1,5 miljoen euro aan bijkomende middelen vrij waarmee het randfonds het
relancebeleid mee vorm kan geven. De thematische focus van het fonds ligt in 2021 op
onderwijs en op bijkomend groen.
Met de start van het Randfonds kwam de regering tegemoet aan een nood die al langer
gekend en zichtbaar was in de Vlaamse Rand. De grootstedelijke uitdagingen die zich in
de Rand reeds lang lieten voelen, vroegen immers om meer impulsen en investeringen.
Het versterken van het groene karakter is één van die noden. Daarom besliste ik om de
middelen van het Randfonds in 2020 in te zetten op investeringen in de groene gordel,
door samen met mijn collega-minister bevoegd voor Omgeving een oproep te lanceren
naar meer groen in de Rand. In coronatijden is het belang van toegankelijk groen meer
dan ooit op de voorgrond komen te staan. Dat bleek ook duidelijk uit de grote hoeveelheid
aan projectaanvragen die vanuit nagenoeg elke gemeente in de Rand binnenkwamen. De
gekozen projecten zullen nog voor het einde van het jaar bekend raken, waarna ze vanaf
2021 voor groene verandering in de Rand zullen zorgen.
Ik evalueer de projectoproepen ‘Taalstimulerende activiteiten in het Nederlands’ en ‘Lezen
op School’ die ik vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs heb gelanceerd. Ik bekijk in welke
mate we succesvolle en inspirerende onderwijsprojecten duurzaam in de Vlaamse Rand
kunnen verankeren en in welke mate het Randfonds hier verder een rol in kan spelen.
Naast het geven van financiële impulsen aan projecten zoals degene die taalpromotie
bevorderen of de groene gordel in de Rand versterken, wil ik ook duurzaam de regionale
ontwikkeling een stimulans geven. Zo wil ik trajecten die inzetten op gebiedsgerichte
ontwikkeling faciliteren en ondersteunen, zeker in zones met een rijk industrieel verleden,
maar met grote eigentijdse uitdagingen zoals de zuidelijke en noordelijke kanaalzone.
Daarom heb ik beslist een projectcoördinator voor het Randfonds aan te werven die als
brugfunctie en netwerkmakelaar deze trajecten kan opnemen en ondersteunen. In 2021
start deze projectcoördinator. Hij of zij zal mee opportuniteiten voor gebiedsgerichte
ontwikkeling zoeken en begeleiden. Die projecten kunnen van verschillende aard zijn,
maar hebben als rode draad dat ze impulsen willen geven aan een gebied dat daar op tal
van vlakken nood aan heeft. Concreet denk ik aan ontwikkelingsprojecten met diverse
7
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invalshoeken die zowel economisch, cultureel, sociaal, ecologisch en educatief van aard
kunnen zijn, maar evenzeer een oplossing kunnen betekenen voor een aantal zorgnoden.
Het gaat met andere woorden om hefboomprojecten die het maatschappelijk potentieel
van de Vlaamse Rand willen verzilveren en die een antwoord willen geven op diverse noden
die er bestaan. Ik overleg daarbij met de betrokken vakministers.
Vanuit die invalshoek blijven we de ontwikkelingen in strategische ankerpunten zoals de
Bierenbergsite in Sint-Genesius-Rode, de Broeklinsite in Machelen, het oude NAVOhoofdkwartier en de kanaalzone nauwgezet opvolgen en mee sturen waar nodig en
opportuun.
OD 1.4 Taalbarometer Vlaamse Rand
In 2021 zijn er geen beleidsinitiatieven gepland, het traject voor de nieuwe bevraging
wordt opgestart in 2022 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’ samen om
de 22 projecten op te volgen. Jaarlijks rapporteer ik voor het zomerreces aan de Vlaamse
Regering over de laatste stand van zaken van de lopende projecten.
Momenteel onderzoek ik de mogelijkheid om een aantal voltooide projectfiches te
vervangen door nieuwe projecten, zoals ook reeds aangekondigd in de mededeling die ik
in juli op de regering bracht.
Het jaarlijkse colloquium vond in volle coronacrisis in 2020 voor de eerste maal digitaal
plaats. Aan bod kwamen de projecten rond taal in het onderwijs, de gezamenlijke
projectoproep met mijn collega-minister Omgeving rond groen en de voorstelling van de
nieuwe directeur van vzw ‘de Rand’. De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde nam
het slotwoord voor haar rekening. Uit de evaluatie bleek dat nagenoeg alle deelnemers
het een zeer geslaagde editie vonden. Daarom zal ik onderzoeken of we in de toekomst
steeds een digitaal luik aan het colloquium kunnen koppelen. In 2021 zal de klemtoon van
het colloquium liggen op het beleidsthema onderwijs, maar we zorgen ook voor een
terugkoppeling inzake de resultaten van de projectoproep rond bijkomend groen.
OD 1.6 Strategische ankerpunten in de Vlaamse Rand
1.6.1. Verdere uitbouw FeliXart
Het FeliXart Museum bouwt voort op de positie die het inneemt als expertisecentrum rond
kunst uit het interbellum en abstracte kunst in het bijzonder. 2021 wordt het laatste jaar
van de tweejarige samenwerking met het Museum van Elsene. De tentoonstelling
‘Abstracte kunst in Vogelvlucht’ is daarvan de laatste vrucht. Dit project startte met veel
succes in 2020 na de COVID-herlancering en zal verder een permanent aanbod bieden van
moderne kunst, naast de vaste collectie van Felix De Boeck. Die tentoonstelling verrijkt
men met de sinds 2011 aanwezige collectie van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen. Dankzij de verhoogde subsidies, voortvloeiend uit de regionale
erkenning door de bevoegdheid Cultuur, kan het museum tevens verder inzetten op
collectie, communicatie en publiekswerking en dit met nadruk op digitale initiatieven, zoals
virtuele tours en digitale collectiepresentaties.
De langlopende museale tentoonstellingen zorgen ervoor dat het museum zich kan
focussen op de grote uitdaging van 2021: de publieksheropening van de hoeve van Felix
De Boeck. De restauratie, die Onroerend Erfgoed ondersteunt, is de culminatie van het
tweesporenbeleid waarbij men het legaat van de kunstenaar-boer verzinnelijkt middels
een werking rond kunst en ecologie. Men zal er vanuit museaal oogpunt een ‘inleef’parcours in de hoeve opzetten, waarbij de bezoeker een zicht krijgt op het aparte leven
van Felix De Boeck. De keuken, leefruimte en vooral het atelier zullen deel uitmaken van
een innovatieve tour. Voor deze reconstructie maakt men gebruik van een reserve
8
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afkomstig van een investeringssubsidie voor de heroriëntering van de museumsite
verkregen in 2012. Door de aanhoudende problemen met de restauratie liep die vertraging
op. Met de heropening van de hoeve zal het museum eindelijk het volledig potentieel van
de site aan een breed publiek kunnen tonen.
De ecologische poot omvat verder ook de reconstructie van de leefomstandigheden van
schilder Felix De Boeck, met inbegrip van de reactivering van de activiteiten rond de hoeve.
De koeien die reeds in 2020 in de boomgaard zorgden voor lokale verankering, worden
terug ingezet samen met een kinderboerderij waar naast ecologische educatie ook
taaleducatie plaats kan vinden. Hiervoor werkt het museum nauw samen met twee
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’, zijnde De Moelie en De Muse. Het participatief
parcours, opgestart in 2020 in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland en
Zennevallei, wordt verdergezet met de inrichting van volkstuinen en het verder uitwerken
van de kruidentuin. In 2021 hoop ik samen met de provincie Vlaams-Brabant en de
gemeente Drogenbos de basis te leggen voor een ecologische speeltuin in de site waarmee
we de toeristische attractiviteit nog kunnen vergroten.
1.6.2. Nieuwe initiatieven
Samen met de projectleider Randfonds en de betrokken gemeenten, initiatiefnemers en
belanghebbenden, onderzoek ik hoe we gebiedsgerichte ontwikkelingen kunnen opzetten
en bevorderen en de reeds lopende initiatieven in de Noordelijke en Zuidelijke kanaalzone
verder kunnen stimuleren en ondersteunen. In 2021 wil ik hierbij prioritair focussen op de
zuidelijke kanaalzone en aan de slag gaan met de aanbevelingen die IDEA Consult
formuleerde om deze streek verder uit te bouwen tot incubator, innovator en culturele
hub. Ook ga ik na welke ontwikkelingen en trajecten er mogelijk zijn in de andere
strategische sites en stellen we een kansenatlas op die concrete initiatieven en impulsen
tot gerichte streekontwikkeling bevat.
OD 1.7 Een open communicatiebeleid voeren en aansturen
De inkanteling van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand in het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) voeren we in 2021 verder uit. Door deze inkanteling focussen we in de
toekomst meer op het beschikbaar stellen van actuele informatie en data over de Rand
zodat de 19 randgemeenten beschikken over de meest recente beleidsinformatie. Zo
stellen we hen in staat om een becijferd en onderbouwd lokaal beleid te voeren.
Zo ontsluit ABB in de zomer van 2021 een interactieve website die cijfers op Vlaams niveau
zal verzamelen, de zogenaamde digitale gemeente- en stadsmonitor (GSM). Daarbij
integreren we zowel de thematieken lokale inburgerings- en integratiemonitor (LIIM) en
het Cijferboek Vlaamse Rand. Voor de Vlaamse Rand komt er een aparte themapagina die
de opvallendste bevindingen weergeeft. De finaliteit van de themapagina is om aan de
doorsneegebruiker een eerste becijferd beeld te geven van de Rand. De gebruiker zal dus
heel snel een eerste idee krijgen van wat er typerend voor de Vlaamse Rand. Verder kan
men ook nagaan hoe de randgemeenten zich verhouden tot buurgemeenten, gemeenten
met soortgelijke problematieken en het gewestgemiddelde.
OD 1.8 Samenwerken en ondersteunen
Binnen een horizontaal en transversaal Vlaamse Randbeleid is samenwerking van groot
belang. Een aanpak die gerealiseerd en gedragen wordt door verschillende actoren, creëert
een grotere kans op succes.
In 2021 en de daaropvolgende jaren zet het Team Vlaamse Rand (ABB) en vzw ‘de Rand’
in op een ondersteuning op maat van de lokale besturen en de verenigingen in de Rand.
De samenwerking met de prioritaire randpartners krijgt zo een nieuw elan. De lokale
besturen zijn een onontbeerlijke partner bij het ontwikkelen van een beleid in de Vlaamse
Rand. Het team Vlaamse Rand zet daarom verder in op het uitbouwen van het
9
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relatiebeheer naar de 19 gemeenten toe, waarbij naast ondersteuning en doorverwijzing
bij vragen er ook ruimte is voor samenwerking, netwerking en kennisdeling van trajecten
en goede praktijken. Door het organiseren van intervisies, kennisdeling via
inspiratiedagen, webinars, workshops en het ter beschikking stellen van goede praktijken
via de website, inspireren we de lokale besturen in het verder uitbouwen van hun lokaal
beleid en verhogen we hun bestuurskracht.
Vzw ‘de Rand’ zet een samenwerkingstraject op om integratie- en onthaaltrajecten te
versterken en het aanvullend ondersteunen van het verenigingsleven. In 2021 komt de
focus op de sport- en jeugdwerking te liggen.
Verder onderhoud ik ook regelmatig contact met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, om
vinger aan de pols te houden en om insteken te krijgen wanneer dat relevant is voor de
beleidsuitdagingen in de Rand.
Verder is er ook regelmatig overleg tussen het Agentschap Integratie en Inburgering, vzw
‘de Rand’, de cel Vlaams karakter van de provincie en mijn administratie, het Team
Vlaamse Rand. Dat randoverleg legt de basis voor samenwerking inzake integratie en
taalpromotie. Deze vier partners zijn tevens betrokken bij het toekomstforum HalleVilvoorde, wat afstemming met de gemeenten bevordert.
Ook voor de samenwerking met BRIO en het Documentatiecentrum Vlaamse Rand bestaat
er een stuurgroep die de werkzaamheden opvolgt, evalueert en bijstuurt indien nodig.
BRIO vergroot de kennis over Brussel en de Vlaamse Rand via wetenschappelijk,
fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij is er
bijzondere aandacht voor samenwerking met andere (in eerste instantie Vlaamse)
academische partners en middenveldorganisaties.
In 2021 zal BRIO zich verder toespitsen op het verbreden en uitdiepen van de kennis rond
de Vlaamse Rand via wetenschappelijk onderzoek en analyses van bestaande
onderzoeksgegevens. In samenspraak met de opdrachtgever engageert BRIO zich
eveneens tot het mee analyseren en ontsluiten van de databank die de Vlaamse Overheid
in de loop van 2021 ter beschikking zal stellen. Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar
het thema ‘jong in de Rand en Brussel’ en zal BRIO ook de resultaten van de meest recente
Taalbarometer (TB2Rand) verder uitdiepen om inzicht te verschaffen in processen van
integratie en sociale cohesie in de Vlaamse Rand.
Verder worden naast eigen fiches en onderzoeksrapporten ook wetenschappelijke en
beleidsrelevante informatie van derden over de Vlaamse Rand samengebracht en
ontsloten 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.

10

Vlaams Parlement

13-J (2020-2021) – Nr. 1

11

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. Dat is een uitdaging in een regio waar
heel wat mensen (komen) wonen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Het extern
verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw ‘de Rand’ heeft als kernopdracht om het
Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen en te bevorderen en doet
dat in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant. Het is dan ook
logisch dat deze organisatie en belangrijke partner en instrument is voor mijn Vlaamse
Randbeleid.
Met het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst heb ik gezorgd voor een
sterk strategisch fundament voor vzw ‘de Rand’. Dat stelt hen 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.
De zes faciliteitengemeenten: eerstelijnswerking
Allereerst vraag ik om blijvend in te zetten op de eerstelijnsopdracht rond
gemeenschapsvorming in de 6 faciliteitengemeenten in de Rand en Jezus-Eik. Daarbij
schuif ik graag vier duidelijke prioriteiten naar voor:
1. Kinderen en jongeren
De realiteit van de bevolkingssamenstelling en -groei maakt duidelijk dat expliciete
aandacht voor de doelgroep kinderen en jongeren aangewezen is. De resultaten van de
taalbarometer (gebruik van het Nederlands bij jongeren binnen de vrijetijdscontext) tonen
aan dat de ingeslagen weg de juiste is. Van het bieden van oefenkansen via de
gemeenschapscentra tot het plaatsvervangend uitvoeren van een lokaal jeugd- en
sportbeleid: het blijft de uitdaging om voor maar vooral ook met de jongeren
(taal)stimulerend te werken om zo de aansluiting te maken met het reguliere
Nederlandstalig vrijetijdsaanbod.
2. Aandacht voor de verouderende bevolking
Naast kinderen en jongeren dient er vanuit het eerstelijnsaanbod van vzw ‘de Rand’ ook
prioritair aandacht te bestaan voor de groeiende groep oudere inwoners in de
faciliteitengemeenten. Meer en meer diensten en voorzieningen signaleren mij het risico
op vereenzaming en sociale isolatie. De huidige coronacrisis legt deze knelpunten nog
duidelijker bloot.
Ik vraag de gemeenschapscentra dan ook om samen met de verenigingen die ze
ondersteunen bijkomend initiatieven te nemen om zo deze doelgroep te bereiken via het
realiseren van laagdrempelige sportieve en socioculturele ontmoetingskansen.
Ook het verdichten van de digitale kloof - via laagdrempelige begeleidingssessies rond
sociale media, elektronische videogesprekken of zelfs het gebruik van mailverkeer - dient
in samenwerking met de verenigingen en vormingsinstanties (CVO, CBE, Archeduc, …)
een aandachtspunt te blijven.
3. Nieuwe randbewoners en anderstaligen
De centra blijven voorzien in een aanbod inzake cultuur en gemeenschapsvorming voor
de Nederlandstaligen in de zes faciliteitengemeenten, waarbij anderstaligen uiteraard ook
welkom zijn.
De gemeenschapscentra zijn door hun lokale aanwezigheid de ideale uitvalsbasis voor het
faciliteren en promoten van het cursusaanbod Nederlands voor Anderstaligen. Ik vraag
vzw ‘de Rand’ om het Agentschap Integratie en Inburgering te ondersteunen bij de
11
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organisatie van lokale intakemomenten in de centra en het opzetten van een
promotiecampagne NT2. Ik vraag vzw ‘de Rand’ om samen met de provincie en het
Agentschap voor Integratie & Inburgering een vernieuwde promotiecampagne NT2 uit te
werken, toegankelijk voor anderstaligen en gebruik makend van hedendaagse
communicatiemogelijkheden. Gezien de specifieke context en aard van de instroom van
anderstaligen in onze regio, ben ik ervan overtuigd ook te mogen rekenen op een grote
betrokkenheid van de lokale besturen.
Het eerstelijnsaanbod van vzw ‘de Rand’ is een uitgelezen oefenkans voor anderstalige
inwoners van de Rand. Er is de voorbije jaren sterk gewerkt aan het wegwerken van
taaldrempels (taaliconen, pictogrammen, Heerlijk Helder taalcampagne, …) en het
doordacht uitwerken van oefenkansen en leermomenten (taalstages, cafés combinne,
theaterproducties voor wie Nederlands leert, laagdrempelige verdiepingsmomenten
kinder- en familieaanbod, …). Deze labofunctie blijft een unieke versterking voor de
tweedelijnswerking van vzw ‘de Rand’, waarbij de organisatie zich richt tot de dertien
andere randgemeenten.
Ook de Randkrant en de gemeenschapskranten blijven inzetten op het informeren en
sensibiliseren van de anderstalige nieuwkomers.
4. Ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven
De Nederlandstalige verenigingen in de Rand verdienen meer dan ooit onze aandacht.
Enerzijds spelen de vele verenigingen, burgerinitiatieven en vrijwilligerswerkingen in deze
coronatijden een cruciale rol in de lokale gemeenschapsvorming. Anderzijds maakt precies
deze coronacrisis de vaak al precaire verenigingen nog kwetsbaarder. Het stilvallen van
de activiteiten zorgt voor grote onzekerheid bij verantwoordelijken. Naast de financiële
implicaties getuigen zij vooral over hun twijfels bij een eventuele heropstart gezien de
angst en grote voorzichtigheid bij de oudere leden.
De Vlaamse Regering maakte middelen vrij in de vorm van een noodfonds voor
verenigingen. Lokale besturen krijgen extra middelen ter beschikking voor de
overbrugging en ondersteuning van de heropstart van deze lokale vrijwilligerswerkingen.
Ik vraag aan vzw ‘de Rand’ om deze ondersteuning op te nemen vanuit haar rol als
plaatsvervangend uitvoerder van het lokale jeugd- en sportbeleid in de vier
faciliteitengemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Drogenbos) die in
het verleden aangaven geen aanspraak te willen maken op extra Vlaamse subsidies (lees
jeugd-, sport- en cultuurbeleidsplannen) voor de uitvoering van een lokaal jeugd-, sporten cultuurbeleid.
Tweedelijnswerking: het lokale bestuur als motor en regisseur voor een proactief en
positief taal(promotie)beleid op maat van de Vlaamse Rand
Naast de eerstelijnsopdracht in de faciliteitengemeente evolueert vzw ‘de Rand’ meer en
meer tot een gewaardeerde tweedelijnsondersteuning inzake taal(promotie)beleid voor de
lokale besturen, diensten en organisaties in de dertien andere gemeenten van de Vlaamse
Rand. De methodieken en producten van vzw ‘de Rand’ vinden vlot hun weg naar alle
lokale besturen in de Vlaamse Rand. Ook buiten de zes faciliteitengemeenten ondervinden
burgers en besturen immers hoe langer hoe meer dat het Nederlands niet voor iedereen
vanzelfsprekend is en dat het behoud van het Vlaams karakter inspanningen vergt.
Taalbeleid via oefenkansen en NT2-opleidingen, jeugd-, sport- en cultuurbeleid, het
ondersteunen van het verenigingsleven, flankerend onderwijsbeleid, onthaal- en
integratiebeleid, … zijn dan ook vaak terugkerende prioritaire beleidsdomeinen in de
meerjarenplannen van de gemeenten in de Rand.
Ik heb mijn administratie (Team Vlaamse Rand) en vzw ‘de Rand’ dan ook gevraagd op
het terrein nauw aan te sluiten bij deze lokale dynamieken en samen met de lokale
besturen werk te maken van een specifiek en effectief ondersteuningsaanbod op maat en
12
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op tempo van hun lokale beleidsplanning en de evoluties op het terrein. Op basis van de
lopende rondgang bij de lokale besturen zal dat vernieuwd aanbod verder vorm krijgen,
rekening houdend met de vaak heel specifieke context van de Vlaamse Rand. We
informeren en betrekken daarbij andere Vlaamse beleidsdomeinen.
In functie van de budgettaire haalbaarheid van deze ondersteuning geef ik vzw ‘de Rand’
wel graag de aanbeveling om samen met de lokale besturen en de partners in het werkveld
op zoek te gaan naar samenwerkingsvormen en partnerschappen met de mogelijkheid tot
cofinanciering of contractueel opdrachthouderschap. Zo wenden we de inzetbare
budgettaire middelen zo efficiënt mogelijk aan.
Taal(promotie)beleid en oefenkansen Nederlands via Lokaal sport, jeugd- en cultuurbeleid.
Vzw ‘de Rand’ ontwikkelde met ‘Boest je sportclub’ een uitgebreide waaier aan
ondersteuningsmogelijkheden om op een positieve manier taaldrempels weg te werken en
het stimuleren van uitgelezen oefenkansen voor anderstaligen. In 2021 voorziet vzw ‘de
Rand’ nog een aantal samenwerkingen op te starten om de sportclubs in de gemeenten
Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Dilbeek en Grimbergen te ondersteunen. Daarnaast vraag ik
ook om tijdens de rondgang bij de lokale besturen te peilen naar noden van en
samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten.
Concrete materialen zoals het voetbalwoordenboek, methodieken rond taalafspraken,
onthaalbeleid of ouderparticipatie, volledig uitgewerkte veranderingstrajecten gericht naar
leden, vrijwilligers, ouders, trainers animatoren, jeugdleiders en bestuurders van
kwetsbare clubs en verenigingen kunnen via de lokale besturen hun weg vinden naar de
betrokken organisaties. Ik vraag vzw ‘de Rand’ om in nauwe samenwerking met de lokale
besturen een dergelijke aanpak uit te werken ter ondersteuning van het lokale jeugdbeleid,
met ook daar de nodige aandacht voor taalpromotie en (in)formele oefenkansen.
Ondersteuning flankerend onderwijsbeleid
Als minister van onderwijs 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 over alle beleidsdomeinen heen. Ook vzw ‘de Rand’ vraag ik de
nodige inspanningen te leveren.
Dankzij de vrijgemaakte middelen uit het Randfonds in het kader van de projectoproep
‘Taalstimulerende projecten tijdens schoolvakanties en de buitenschoolse kinderopvang’
startten er tien nieuwe projecten in de Vlaamse Rand, waaronder ook twee projecten van
vzw ‘de Rand’ zelf. Via één project zet vzw ‘de Rand’ met lokale besturen en andere
partners in op taalstimulering in de faciliteitengemeenten. Door nauw samen te werken
wil ze de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod oefenkansen Nederlands voor kinderen
in de vrije tijd verhogen. Via het andere project ondersteunt de vzw de acht lokale besturen
van de Vlaamse Rand die zelf een projectaanvraag indienden. Vzw ‘de Rand’ zal
vraaggestuurd en op maat taalcoaches inzetten op het terrein om ook daar verschillende
taalstimulerende werkingen te uit te bouwen.
Vzw ‘de Rand’ faciliteert op vraag van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde het project lezen
op school en ze ondersteunt de cel Vlaamse Rand van de provincie Vlaams-Brabant bij de
uitvoering van het project Leeshelden. Beide projecten hebben als doel om de
leesmotivatie en leesbevordering te stimuleren.
Ik vraag vzw ‘de Rand’ om tijdens haar gesprekken met de lokale besturen ook te peilen
naar de ondersteuningsnoden op het vlak van flankerend onderwijsbeleid. Via het aangaan
van partnerschappen met de lokale besturen, onderwijsinstellingen, het Agentschap
Integratie en Inburgering en middenveldorganisaties zoals RISO Vlaams-Brabant, Groep
Intro en vzw PIN, kan men antwoorden zoeken op de ondersteuningsvragen rond bv.
taalbeleid en taalafspraken op school, oudercommunicatie en ouderparticipatie,
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onthaalbeleid op school, toeleiding naar vrije tijd en buitenschoolse oefenkansen. Hierbij
onderzoek ik wat mogelijk is binnen de kaders van de budgettaire realiteit en de
mogelijkheden tot lokale cofinanciering.
Ondersteuning lokaal onthaalbeleid en toeleidingsacties lokale besturen
Verschillende lokale besturen in de Vlaamse Rand zetten in op een uitgewerkt lokaal
onthaalbeleid. Ze benaderen nieuwe inwoners actief in functie van het doorgeven van
informatie en verwachtingen vanuit de lokale context. Ze organiseren onthaalmomenten,
voorzien in onthaalbrochures, voeren lokale onthaalgesprekken i.s.m. vzw PIN en de door
deze organisatie opgeleide ervaringsdeskundige rolmodellen (toeleiders). Zo werken ze
aan het toeleiden van nieuwe anderstalige inwoners naar het aanbod Nederlands als
tweede taal, formele en informele oefenkansen Nederlands, het Agentschap Integratie en
Inburgering, VDAB en andere opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Kortom, ze
trachten nieuwe inwoners van bij hun aankomst in de gemeente te betrekken bij het lokale
sociale weefsel.
Gezinnen met kinderen worden vaak bijkomend gestimuleerd tot actieve participatie aan
het lokale jeugd-, sport- en cultuuraanbod, gemeentelijke evenementen en activiteiten en
buurt- en wijkgerichte acties.
Ik vraag vzw ‘de Rand’ om in nauwe samenwerking met het Team Vlaamse Rand te
onderzoeken op welke manier zij deze experimentele werkvormen van onthaalbeleid naar
nieuwe anderstalige inwoners kunnen versterken en verder verspreiden over de hele
Vlaamse Rand. Zo kunnen ze bv. de lokale besturen vraaggestuurd ondersteunen door het
organiseren
van
info-en
werksessies,
het
aanbieden
van
ondersteunende
taalpromotiemethodieken en producten, het delen en verspreiden van lokale monitoringen screeningsinstrumenten en het verder uitwerken van bijkomende toeleidingstrajecten
op maat van de specifieke context van deze regio. Vzw ‘de Rand’ zal hiertoe vanuit een
bovenlokale regierol acties ondersteunen op het terrein. Daarnaast kan ze op het vlak van
de afstemming en uitwisseling tussen de lokale besturen, vzw PIN, het Agentschap
Integratie en Inburgering, onderwijsvoorzieningen, VDAB en andere (boven)lokale actoren
ook een sleutelfunctie vervullen.
Conferentie Vlaamse mandatarissen
De conferentie van Vlaamse mandatarissen in de faciliteitengemeenten wordt verder
ondersteund door vzw ‘de Rand’. In een recente bevraging van de mandatarissen in het
kader van de te vernieuwen meerjarenplanning, schoven de mandatarissen de
ondersteuning van het sport- en jeugdbeleid, onderwijs en taalpromotie naar voor als
prioriteiten voor de komende beleidscyclus van de vzw. Verder blijft dit overleg de
uitgelezen plaats voor uitwisseling en informatieoverdracht rond nieuwe beleidsinitiatieven
en veranderende wetgeving. Vzw ‘de Rand’ zorgt voor de nodige afstemming met het
Agentschap Binnenlands Bestuur en waar nodig ook met andere overheidsinstanties.
Randkrant en gemeenschapskranten
De Randkrant en de gemeenschapskranten van vzw ‘de Rand’ blijven een belangrijk
informatie- en sensibiliseringskanaal gericht naar alle inwoners van de Vlaamse Rand. Ik
vraag vzw ‘de Rand’ om deze werking verder te zetten en bijkomend in te zetten op de
mogelijkheden en toepasbaarheid van nieuwe communicatievormen en -kanalen en
gemeenschapsplatforms.
Zo
bevorderen
ze
de
ontwikkeling
van
lokale
communicatiestrategieën naar de specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen en
anderstalige nieuwkomers).
Gordelfestival
De corona-editie van de Gordel focuste vooral op het bewegings- en sportieve aspect in
veilige omstandigheden. Ondanks de onzekerheid, het relatief onveiligheidsgevoel en het
ontbreken van een podium- en animatieaanbod, durf ik toch te spreken van een
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bescheiden succes. Ik hoop van harte om volgend jaar samen met de provincie VlaamsBrabant en de focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw dit bewegingsaspect terug te kunnen
flankeren met een hoogstaand en familievriendelijk animatie- en podiumaanbod.
Ik vraag de organisatoren om de haalbaarheid van het openstellen van de fiets- en
wandelroutes gedurende een hele week te onderzoeken. Ook de link met de
boomplantactie gefinancierd via het Randfonds en het gebruik van de QR- en Stravaregistraties van fysieke deelnemers wens ik in de edities na de coronacrisis behouden.
Verder zou ik graag onder regie van de lokale besturen en de Intergemeentelijke
Samenwerkingsverbanden Cultuur en Vrije Tijd verder werk maken van het betrekken van
het lokale verenigingsleven in de Rand bij het gordelgebeuren na Corona.
Organisatiebeheersing
Vzw ‘de Rand maakt verder werk van de uitvoering van de geplande klimaatinvesteringen.
In 2021 staan o.a. de grondige isolatiewerken (dak en gevel) in GC de Zandloper in
Wemmel op de planning. Naast de klimaatinvesteringen staan de afwerking van de nieuwe
evenementenzaal in GC de Lijsterbes in Kraainem en de renovatie van de conciërgewoning
van GC de Bosuil in Jezus-Eik op het programma. Hiervoor werken we samen met FoCi.
De huidige realiteit en de afgelopen crisisperiode maakten het belang van de inzet van
digitale informatiekanalen en ontmoetingsplatformen nogmaals duidelijk. De
websiteomgeving en sociale mediakanalen krijgen op termijn een grondige opfrisbeurt
i.f.v. nieuwe toepassingsnoden en communicatiekansen. Ook op vlak van de interne
werking van de vzw bieden digitale toepassingen nog veel mogelijkheden voor een hogere
efficiëntie.
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SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
OD 3.1 Huisvesting
3.1.1. Vlabinvest autonoom provinciebedrijf
Vlabinvest heeft een dubbele opdracht: het voorzien van betaalbaar wonen en het
wegwerken van de achterstand inzake zorginfrastructuur.
Voor de woonopdracht heeft Vlabinvest in 2020 1,4 miljoen euro financiering toegestaan
voor de bouw van Vlabinvest-woningen. Binnen deze projecten zullen in totaal 46
woningen met voorrang worden toegewezen aan mensen die een band met de streek
kunnen aantonen.
Voor 2021 zijn middelen voorzien voor een financiering van in totaal 24,4 miljoen euro.
3.1.2. Wonen in Eigen Streek
De minister bevoegd voor Wonen zet verder in op de bescherming van huishoudens met
een lokale binding op de woonmarkt. Met dat doel voert hij voor het volledige sociale
huurpatrimonium een absolute voorrang in voor een kandidaat-huurder die in de periode
van tien jaar die de toewijzing voorafgaat minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente
gewoond heeft waar de sociale huurwoning ligt. In het voorjaar van 2021 zal de minister
een ontwerpdecreet dat wijzigingen aan het sociale huurstelsel aanbrengt voor definitieve
goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorleggen. Daarna kan de regering het ontwerp
in het Vlaams Parlement indienen.
Omwille van de specifieke context met hoge woningprijzen en beperkte grondvoorraden
komt in de provincie Vlaams-Brabant - en in het bijzonder in de Rand - de betaalbaarheid
van het wonen in het gedrang en doet het fenomeen van de sociale verdringing zich voor.
Een Vlaams woonbeleid met specifieke aandacht voor deze regio dringt zich dan ook op.
In het voorjaar van 2021 evalueert de minister de bestaande afwijkingen binnen het
instrumentarium van het woonbeleid en gaat na of die tegemoetkomen aan de specifieke
situatie van Vlaams-Brabant.
OD 3.2 Taalwetgeving – Binnenlands Bestuur
De interpretatie van de omzendbrieven Peeters en Martens blijft behouden. Mijn collegaminister 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. Daarom woont een
ambtenaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de vergaderingen van deze
gemeenten bij om er onmiddellijk verslag over uit te brengen bij de gouverneur, de
administrateur-generaal van ABB en bij mijn collega-minister van binnenlands bestuur.
OD 3.3 Onderwijs
Infrastructuur en capaciteit
In 2021 volg ik de uitvoering van de geplande bouwprojecten en de capaciteit die dat
creëert verder op. De onderwijszones Vilvoorde, Dilbeek en Halle krijgen in 2021 samen
30% van de extra voorziene capaciteitsmiddelen.
Met het oog op de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2022-2024 zal ik in de loop van
2021 een derde editie van de capaciteitsmonitor laten maken, waarbij we de
vraagprognoses baseren op de bevolkingsvooruitzichten van Statistiek Vlaanderen die
gepland zijn voor maart 2021. Gezien het van belang is om tot een zo correct mogelijke
inschatting van de werkelijke tekorten te komen, zal ook een update gebeuren van de
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aanbodgegevens die verstrekt zijn vanuit de gemeenten bij de aanbodbevraging in het
kader van de opmaak van de tweede editie van de capaciteitsmonitor in 2018.
De bedoeling is om in het najaar van 2021 de (extra) capaciteitsmiddelen voor de periode
2022-2024 geografisch te verdelen. In functie van de selectie van capaciteitsprojecten
2022-2024 worden de capaciteitsmiddelen verdeeld over de onderwijsnetten volgens de
verdeelsleutel van Onderwijsdecreet II. De selectie van capaciteitsprojecten kan op die
manier binnen de onderwijsnetten gebeuren, maar steeds in afstemming met de lokale
onderwijsverstrekkers en de gemeenten met de grootste te verwachten tekorten.
We willen er ook op toezien dat alle capaciteitsprojecten een snellere realisatie kennen.
Indien de aanvragers er niet in slagen om hun dossier af te werken, bekijken we of dit
budget geen betere bestemming kan krijgen. De overheid (zowel Vlaams als lokaal) volgt
de uitvoering van de projecten strikter op zodat de middelen een tijdige invulling krijgen
en dat we zo de bijkomende schoolplaatsen ook sneller realiseren.
Samen met AGION en het GO! zorgt het departement Onderwijs voor een jaarlijkse update
van de stand van zaken van de realisatie van de extra plaatsen op basis van de toegekende
middelen. Indien concrete projecten in gebreke blijven, zal er in overleg met de minister
van Onderwijs bekeken worden of deze middelen elders een betere bestemming kunnen
krijgen.
Ik laat onderzoeken of er in de Vlaamse Rand een voorrangsregel kan worden ingevoerd,
bij voorkeur ten voordele van de leerlingen uit de Vlaamse Gemeenschap zodat bv.
Vlaamse leerlingen niet plots worden opzijgezet door leerlingen uit het Waals gewest.
Taal
De opdracht tot ontwikkeling van de taalscreening voor kleuters is gegund aan het
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en loopt van 1 mei 2020 tot 30 juni 2021.
In het schooljaar 2020-2021 zal de taalscreening Nederlands voor het eerst in alle scholen
voor gewoon basisonderwijs afgenomen worden. Deze afname zal gebeuren bij alle
leerlingen (met uitzondering van de anderstalige nieuwkomers, die hoe dan ook een
taaltraject volgen) bij het begin van de leerplicht met een uniform en gestandaardiseerd
instrument. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) zorgt momenteel voor de
ontwikkeling van dit instrument.
Wanneer op basis van de taalscreening blijkt dat de leerling het Nederlands onvoldoende
beheerst, dan zal de leerling een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen.
Dat omvat in beginsel een taalbadklas of een volwaardig alternatief dat tot dezelfde
resultaten leidt. Het taalintegratietraject kan school- en netoverschrijdend georganiseerd
worden. Zo komt er in het eerste jaar leerplichtonderwijs meer aandacht voor het
verwerven van het Nederlands.
Vanaf het schooljaar 2021-2022 is er een sterke koppeling tussen de toelating tot het
gewoon lager onderwijs en de beheersing van het Nederlands. Leerlingen met een
ongunstig advies van de klassenraad kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het
Nederlands, kunnen enkel starten in het gewoon lager onderwijs als ze een
taalintegratietraject doorlopen.
De resultaten van het onderzoek rond de taalintegratietrajecten, die scholen inspiratie
moeten bieden voor de invulling van deze trajecten, worden tegen de zomervakantie 2021
opgeleverd en ter beschikking gesteld van het onderwijsveld. De middelen die ter
beschikking zijn voor de taalintegratietrajecten basisonderwijs en secundair onderwijs
bedragen in 2021 12 miljoen euro.
In juni 2020 is een opdracht uitgeschreven voor een haalbaarheidsstudie rond
gestandaardiseerde, gevalideerde, genormeerde net overschrijdende proeven. In 2021 zal
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daaraan uitvoering worden gegeven en zullen algemene initiatieven inzake kennis van het
Nederlands ook in de Vlaamse Rand uitvoering krijgen.
In juli 2020 kregen tien projecten uit de Vlaamse Rand subsidies voor taalstimulerende
activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen
en jongeren. Die activiteiten, die verschillende lokale besturen en andere actoren in de
zomer 2020 voor het eerst organiseerden op verschillende locaties in Vlaanderen en
Brussel, lopen nog tot de zomer van 2022. Ook in 2021 vinden er dergelijke activiteiten
plaats. Van de tien projecten uit de Vlaamse Rand, organiseert vzw ‘de Rand’ er twee.
Van september 2020 tot augustus 2022 zetten verschillende instanties in het kader van
het project ‘Lezen op school’ duurzame samenwerkingsverbanden op poten voor
leesbevordering op school. Via kwaliteitsvolle leesomgevingen werkt dit traject aan
leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid in zowel
basis- als secundaire scholen. In de Vlaamse Rand zijn er drie zo’n projecten actief.
OD 3.4 Werk
In 2021 blijft VDAB de regisseur van een brede activering, als antwoord op de structurele
krapte, kwalitatieve mismatches en drempels die ook na de COVID-19 crisis voelbaar
zullen zijn. Zeker in sectoren gekenmerkt door een grote vervangingsvraag wegens
veroudering van de werknemerspopulatie (o.a. de zorg) is dit belangrijk. Voor dit laatste
punt kiest VDAB ook uitdrukkelijk voor een proactieve werkgeversbenadering die
groeiende en krimpende sectoren met elkaar probeert te verbinden.
Bemiddelen
Elke werkzoekende moet kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat,
gebaseerd op afstand tot de arbeidsmarkt. Het aanbod op maat van de klant gaat uit van
de digitale contactstrategie. In 2021 zal VDAB nog meer inzetten op digitale instrumenten
en diensten om de activering efficiënt en effectief te laten verlopen, met inbegrip van de
verdere uitrol van de digitale bemiddeling en het gebruik van AI-gestuurde matching bij
bemiddeling.
Anderstaligen
In de Vlaamse Rand, met een hoog aandeel anderstalige werkzoekenden, blijft een
geïntegreerd taal- en werkbeleid het instrument om het talent van deze werkzoekenden
optimaal in te zetten naar een duurzame job of werkervaringskans. VDAB optimaliseert
het matchen en screenen van competenties via o.a. taalprofielen. In 2021 worden zowel
VDAB-medewerkers als partners ondersteund en gecoacht inzake NT2. VDAB hanteert een
nieuw kwaliteitskader binnen het nieuwe modelbestek voor NT2-pakketten die in 2021 van
start gaan. Dit heeft als doelstelling om de samenwerking met de NT2-partner te
verduurzamen en te investeren in een kwalitatieve werking op maat van elke anderstalige
klant.
Ook een aanbod op maat voor anderstaligen blijft een belangrijk luik. VDAB gebruikt de
opleidingen als hefboom voor taalverwerving en zet het ruime aanbod van geïntegreerde
opleidingen verder. Verschillende opleidingen kennen een zeer laag instapniveau m.b.t.
Nederlands. Tijdens de opleidingen werkt men aan de verdere verwerving van taal- en
vaktechnische competenties of gaat men na of een voortraject wenselijk is (bv. voor de
opleidingen in verkoop of vakspecifieke opleiding voor de dienstensector).
Daarnaast zal VDAB Vlaams-Brabant deelnemen aan het project ‘Taalboost’, waarin men
nieuwe technologie gebruikt op werkvloeren om taalbarrières op te heffen.
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Samenwerken
Een versterkte samenwerking met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waals
Gewest, o.a. via een betere benutting van bestaande tools, moet ertoe leiden dat
vacatures over de grenzen heen een betere afstemming vinden. VDAB zal zijn vacatures
via een platform ter beschikking stellen aan Le Forem en Actiris, die ze vervolgens
periodiek kunnen ophalen en integreren in hun eigen systeem.
Naast het automatisch versturen van vacatures, maakt de VDAB verdere afspraken met
Le Forem en Actiris rond het actief bemiddelen op Vlaamse vacatures via assistentieaanvragen, het ter beschikking stellen van IBO’s bij Vlaamse werkgevers, het
samenwerken rond jobdagen en het voorzien van taalopleidingen Nederlands (op de
opleidings- en werkvloer).
In 2021 werkt VDAB ook verder samen met lokale besturen in de Rand op vlak van het
tewerkstellingsbeleid. Een aantal samenwerkings- overeenkomsten zijn reeds getekend,
in 2021 gaat VDAB in gesprek met de overige lokale besturen. In deze
samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende lokale besturen (o.a. Vilvoorde)
wordt onder meer gepleit om meer oefenkansen voor anderstaligen te voorzien (bv.
sporten in het Nederlands of leren koken in het Nederlands).
De ministers bevoegd voor Integratie en Inburgering en Werk streven ernaar dat elke
inburgeraar op beroepsactieve leeftijd zich bij de intake meteen kan inschrijven bij VDAB
waardoor de opvolging door VDAB opgestart wordt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke
inburgeraar op beroepsactieve leeftijd, eventueel na het volgen van een opleiding, een
arbeidsperspectief heeft. Indien een inschrijving op hetzelfde moment niet mogelijk is,
moet de inburgeraar uiterlijk 2 maanden na het ondertekenen van het
inburgeringscontract ingeschreven zijn en opgevolgd worden door VDAB. In het najaar
van 2020 onderhandelen de directies van VDAB, AgII, Atlas en IN-Gent over een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met het oog op een versterkte samenwerking.
Tot slot wordt een overleg met het provinciebestuur van Vlaams-Brabant gepland, waarbij
de focus ligt op e-inclusie, het ter beschikking stellen van infrastructuur, Aviato en de
samenwerking inzake ESF-projecten.

OD 3.5 Economie
Met het ruimtelijk-economische beleid in de Vlaamse Rand werkt mijn collega-minister van
Economie actief aan de herwaardering en verbetering van bedrijvenzones, met maximale
aandacht voor een duurzame aanleg en omgevingskwaliteit.
In het Research Park Zellik zet de bedrijvenvereniging, samen met de Vrije Universiteit
Brussel, de gemeente Asse en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, het
parkmanagement voort. De gevestigde bedrijven genieten hierdoor van samenwerking op
vlak van groenbeheer, groepsaankopen, netwerking en andere schaalvoordelen. Het
Green Energy Park, een samenwerking van VUB en UZ Brussel met steun van o.a. Flux
50, wordt een belangrijke nieuwe speler in het Research Park. Het Green Energy Park slaat
de brug tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie en is gericht op groene
energie en mobiliteit, het ziekenhuis van de toekomst en slimme regio. Het masterplan
voor deze grootschalige proeftuin en expertise- en opleidingscentrum is in opmaak en zal
de komende jaren uitvoering krijgen.
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft de Strategische projecten Zuidelijke
Zennevallei en Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen extra ondersteuning geboden om
de ruimtelijk-economische potenties verder te onderzoeken en concrete actieplannen op
te maken voor de herwaardering. In de zuidelijke Zennevallei maakt men het komende
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jaar verder werk van visievorming voor de bedrijventerreinen Laekebeek Lot, Paul Gilson
Drogenbos en 3 Fonteinen Sint-Pieters-Leeuw.
Via het afsluiten van verschillende brownfieldconvenanten op initiatief van de minister van
Economie staat ook de herontwikkeling van de beide papierfabrieken te Beersel
(Manchestersite) en Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw (Catala) op til. Ook in het
Reconversiegebied zet men brownfieldconvenanten in om de recent uitgezette krijtlijnen
voor het gebied te realiseren. Op de CAT-site ging deze zomer de sanering van start. De
sanering en herontwikkeling worden de volgende jaren gefaseerd uitgevoerd. Voor de
Broeklinsite is de vergunningsprocedure opgestart en krijgt het principe van circulaire
economie concrete vorm. De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt ook in 2021 de verdere
optimalisatie van de zone Buda+.
Via subsidies voor de heraanleg van bedrijventerreinen tracht het Agentschap Innoveren
en Ondernemen aan te sturen op duurzame en kwalitatieve bedrijventerreinen. Dit is
onder meer het geval voor Zaventem Zuid en Maleizen (Rameis) in Overijse.
Via een subsidie aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen wil het Agentschap
Innoveren en Ondernemen de ruimte-inname van de bedrijventerreinen die op heden nog
niet beheerd worden, optimaliseren. Binnen elke provincie selecteert men 10 terreinen die
nog een potentiële ruimtewinst hebben en wordt nagegaan hoe deze terreinen een verdere
ontwikkeling kunnen doormaken. Ook binnen de Vlaamse Rand bekijkt men welke
terreinen in aanmerking komen voor dergelijk traject.
Daarnaast steunt de Vlaamse overheid ook de verweving van wonen en werken. Het
Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft daarom verweefcoaches aangesteld binnen
steden en gemeenten die actief willen werken aan een dergelijke verweving. Binnen de
Vlaamse Rand is aan de stad Vilvoorde een subsidie toegekend van 50% van de kosten
voor een voltijdse verweefcoach gedurende drie werkingsjaren. De rol van deze
verweefcoach betreft het preventief, maar indien nodig ook remediërend, zoeken naar
vormen van goed nabuurschap voor reeds gevestigde bedrijven of naar aanleiding van
heringebruikname van een site als werklocatie.
OD 3.6 Mobiliteit
De Werkvennootschap investeert ook in 2021 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 mobipunten,
raamt ze de investeringen op 170 miljoen euro. De voornaamste investering betreft de
onderhoudswerkzaamheden van het Viaduct van Vilvoorde. Ook de plaatsingsprocedure
voor het DBFM-project ‘complex R0-A201’, een multimodale quick win ter hoogte van de
nationale luchthaven in Zaventem, loopt verder in 2021.
OD 3.7 Cultuur, jeugd, sport en het verenigingsleven
In de Vlaamse Rand geven zowel de Vlaamse overheid als de provincie Vlaams-Brabant
subsidies aan verenigingen die de Nederlandse taal ondersteunen. De Vlaamse overheid
kent ook subsidies toe aan projecten die de sociale cohesie versterken. Daarnaast kunnen
verenigingen gebruik maken van de expertise van vzw ‘de Rand’ inzake oefenkansen
Nederlands en taal(promotie)beleid. De vzw werkte hiervoor, in samenwerking met de
betrokken federaties en koepelorganisaties, kant- en klare pakketten uit die via de lokale
besturen ter beschikking worden gesteld van de verenigingen. De vzw 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
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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. Hiervoor is een jaarlijks budget voorzien van
2,35 miljoen euro.
Inzake de zorgopdracht is in de eerste van twee rondes dit jaar alvast voor zes dossiers
met een investeringsbedrag van 12,1 miljoen euro voor bijna 1 miljoen euro aan subsidies
goedgekeurd. Het betreffen allemaal dossiers die een subsidie vragen om een uitbreiding
van het zorgaanbod mogelijk te maken. Voor de tweede ronde eind 2020 is nog een budget
van 1,3 miljoen euro beschikbaar. Voor 2021 is een bedrag van 2,3 miljoen euro
beschikbaar voor het toekennen van subsidies. De verwachtingen zijn dat dit bedrag niet
zal volstaan om alle aanvragen te honoreren.
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.
De voorbije maanden is hard gewerkt om de uitvoering van het toerismebeleid concreter
te maken en de nodige keuzes te maken. Daar waar er aansluiting kan gevonden worden
bij de thema’s van het toerismebeleid, zetten we volop in op de ontwikkeling en promotie
van belevingen in de Rand. Erfgoed (kastelen en tuin, religieuze erfgoedsites, Vlaamse
Meesters in situ, …), 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 heeft Toerisme Vlaanderen de initiatieven die gepland waren in het
buitenland zoals persreizen, gerichte campagnes, content verspreiding, nieuwsbrieven, …
tijdelijk stopgezet omwille van COVID-19. Wel blijft Toerisme Vlaanderen op een zinvolle
manier communiceren naar de doelgroepen in het buitenland. Binnenlands toerisme
wakkeren we verder aan via Vlaanderen Vakantieland.
OD 3.10 Integratie en inburgering
De minister bevoegd voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering voert in de Vlaamse
Rand een aantal specifieke acties uit in het kader van het integratiebeleid. Het Agentschap
Integratie
en
Inburgering
(AgII)
sloot
voor
deze
beleidsperiode
samenwerkingsovereenkomsten
af
met
de
randgemeenten.
Deze
samenwerkingsovereenkomsten hebben betrekking op het luik NT2, 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.
Zoals elk jaar voert het AgII samen met de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’
campagne om massaal anderstaligen toe te leiden naar het aanbod Nederlands als Tweede
Taal (NT2) in Vlaams-Brabant. 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
en campagne om massaal anderstaligen toe te leiden naar het aanbod Nederlands als
Tweede Taal (NT2) in Vlaams-Brabant. Ik vraag de drie partners een vernieuwde
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promotiecampagne NT2 uit te werken, toegankelijk voor anderstaligen en gebruik makend
van hedendaagse communicatiemogelijkheden. Gezien de specifieke context en aard van
de instroom van anderstaligen in onze regio, ben ik ervan overtuigd te mogen rekenen op
een grote betrokkenheid van de lokale besturen.
Op vlak van Nederlands oefenen ligt de prioriteit bij afstemmen met de partners in VlaamsBrabant. Het AgII sluit hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af met vzw ‘de Rand’,
maakt werkafspraken voor 2021 en betrekt hierbij de cel Vlaams Karakter van de provincie
Vlaams-Brabant. Dit met het oog op een zo groot mogelijke afstemming met als doel de
kwaliteit van ontwikkelde instrumenten en methodieken te garanderen en een maximaal
effect te 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, in het bijzonder besturen die
subsidies kregen.
Het AgII stimuleert ook het gebruik van het Nederlands. In die context volgt een evaluatie
van de sensibiliseringscampagnes naar Nederlandstaligen en hun rol in de taalverwerving
van anderstaligen die dit najaar van start ging in samenwerking met RINGtv, vzw ‘de Rand’
en de Provincie Vlaams-Brabant.
Op het vlak van inburgering en integratie bereidt het AgII zich volop voor op de
decreetswijziging vanaf 2022, meer bepaald m.b.t. tot de vierde pijler in het
inburgeringstraject. Die zich richt op de verbreding en versterking van het sociaal netwerk
van de inburgeraars. Het AgII zet in op ondersteuning van lokale besturen in de regierol
die zij hierin toebedeeld krijgen. De focus ligt op die lokale besturen die een proeftuin
zullen opzetten, gefinancierd vanuit het European Social Fund (ESF). Ook werkt men aan
afstemming tussen de eerstelijnswerking van het AgII met de lokale besturen rond de
implementatie ervan en ten slotte ook de toeleiding.
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SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
De Vlaamse Rand is een groene rand. Dat maakt de huidige gezondheidscrisis voor vele
mensen nogmaals duidelijk, wanneer ze thuis dienen te blijven en voor hun ontspanning
aangewezen waren op natuur in hun buurt. Gelukkig is die in de Vlaamse Rand op vele
plaatsen aanwezig, onder meer als gevolg van het groene gordelbeleid. Samen met mijn
collega-minister voor Omgeving zet ik ook in 2021 beleidsinitiatieven op om die groene
gordel verder uit te bouwen.
OD 4.1 Waardevolle natuur koesteren en versterken
Samen met mijn collega-ministers werken we gemeente- en gewestgrensoverschrijdend
samen, met als doel hogere natuur- en landschapswaarden te creëren, betere
bescherming te voorzien en een meer coherente ontwikkeling van het landschap te
bevorderen. Mijn collega-minister bevoegd voor Omgeving zet daarbij in op een
gebiedsgerichte aanpak, bv. via de oprichting van het samenwerkingsverband Brabantse
Wouden dat het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud verbindt.
Samen met mijn collega-minister zie ik toe op de continuering van het flankerend beleid
dat de regering samen met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Vlaams
Strategisch Gebied’ rond Brussel goedkeurde.
Met het oog op de realisatie van 4.000 hectare aan bijkomende bossen deze
regeerperiode, ga ik met de minister van Omgeving na of we ook in 2021 een gezamenlijke
projectoproep rond bijkomend groen in de Vlaamse Rand lanceren. Via het jaarlijkse
Gordelfestival zetten we de campagne om bomen te planten in de Vlaamse Rand verder
in samenwerking met de Bûûmplanters.
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 voorzien we specifieke aandacht voor
het aandeel nieuwe bomen in de Vlaamse Rand. We zetten in op het bestaande
instrumentarium, waarbij we bijkomende financiële stimuli voorzien voor openbare
besturen en private eigenaars. We streven daarbij 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. 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) voert VLM de werken uit aan de Gemeenveldsite uit en de
omgevingswerken in Destelheide. Zij verwerft de nodige gronden rond de
Zevenborrebeek, begroot op 10.000 euro subsidies landinrichting. Zij voert samen met de
provincie de werken aan Elsemheide uit, begroot op 45.000 euro subsidies landinrichting.
VLM bereidt de plannen voor de Molenbeekwandeling voor, zodat de uitvoering van de
werken daar in 2022 kan beginnen.
In het landinrichtingsplan Molenbeek-Maalbeek (Asse) voert VLM de werken aan de
Volkstuinen voort uit.
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In het landinrichtingsplan Hooghof (Asse) voert zij de werken voort uit zodat ze die in het
voorjaar van 2021 kan afronden.
In het landinrichtingsplan Groene Noordrand (Asse – Meise – Wemmel – Grimbergen)
maakt VLM het ontwerp-landinrichtingsplan klaar voor de adviesprocedure en volgt het
openbaar onderzoek in het najaar van 2021. Vervolgens zal de minister van Omgeving
hierover een beslissing nemen.
In het landinrichtingsplan Molenbeekvallei Sint-Genesius-Rode (Sint-Genesius-Rode)
bereidt VLM de plannen voor de Molenbeekwandeling voor, zodat ze kan overgaan tot
uitvoering vanaf 2022. VLM verwerft de Schipvijver, begroot op 51.050 euro subsidies
landinrichting, en de Geevaertvijver, begroot op 16.000 euro subsidies landinrichting. Zo
kan ze daar de nodige maatregelen plannen voor groen-blauwe verbindingen, natuurlijke
inrichting en belangrijke hoeveelheden bijkomende waterberging.
In het landinrichtingsplan IJsevallei (Overijse-Hoeilaart) bereidt VLM een eerste
uitvoeringsdossier voor met werken op gronden van gemeente en VLM, zoals het
kasteelpark, de ontharding van de Meeuwenlaan, Potvijver, faunapassages via viaducten,
een fietswandelverbinding en een omvorming van een perceel behorende tot De
Watergroep. De werken zouden in 2022 starten en zijn begroot op 664.000 euro subsidies
landinrichting.
In het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei (Grimbergen) bereidt VLM de
technische dossiers voor een eerste uitvoeringsdossier aan werken voor, begroot op
312.000 euro subsidies landinrichting. VLM geeft opdracht om extern een tweede
uitvoeringsdossier voor te bereiden, begroot op 680.000 euro.
VLM legt een landinrichtingsplan Uitvoeringsinitiatieven Vlaamse Rand (19 gemeenten
Vlaamse Rand) voor. Via een ministerieel besluit landinrichtingsplan uitvoeringsinitiatieven
zal de minister van Omgeving om vanaf 2021 en gedurende vijf jaar te investeren in
quickwins. De investeringen zijn begroot op 200.000 euro subsidies landinrichting jaarlijks
en zetten voornamelijk in op ontharding, tegengaan verdroging, waterbeheersing en lokale
voedselvoorziening.
Voor het planprogramma ‘Grote investeringsprojecten flankeren’ (Noordrand in een eerste
fase) werd de planbegeleidingsgroep opgericht in 2018. De planbegeleidingsgroep is
evenwel nog niet actief wegens onduidelijkheid over budgetten en personeelsinzet. VLM
creëert daarover duidelijkheid, zodat die planbegeleidingsgroep kan starten.
Voor het landinrichtingsproject Woluwe-Trawool-Floordambos (Vilvoorde – Machelen)
bereidt VLM het ontwerp van landinrichtingsplan voor de adviesprocedure voor en legt ze
een
eindvoorstel
van
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. De eerste fase (tot 2023) was begroot op 8,5 miljoen euro. Het
landinrichtingsplan Woluwe-Trawool-Floordambos wordt op voorstel van de minister van
Omgeving aan de Vlaamse Regering voorgelegd in 2022. Daarna kunnen nog nieuwe
landinrichtingsplannen volgen, die momenteel in voorbereiding zijn: Groene Noordrand
(Asse-Meise-Wemmel-Grimbergen),
Noskoem
(Zaventem)
en
ZuunbeekVogelenzangbeek (Sint-Pieters-Leeuw-Dilbeek-Drogenbos-Beersel). Die plannen maken
deel uit van de tweede fase van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand.
In 2021 ligt de prioriteit voor onderzoek in functie van de gebiedsprogramma’s zoals de
Vlaamse Rand rond Brussel, de voortzetting van de T.OP projecten en de complexe
projecten die volop bezig zijn.
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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 bekijken ik samen met bevoegde collega-ministers welke maatregelen er
mogelijk zijn om de landbouw meer rechtszekerheid te bieden en bijkomende kansen te
creëren voor korte-ketenlandbouw en landbouw met verbrede doelstellingen.
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. Via het 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 2021 lokale projecten die leiden tot meer groen in de
Rand. Ik behoud ook 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
Landbouwers krijgen actieve taken waar de gemeenschap wel bij vaart. Ik onderzoek hoe
ik mijn collega-minister bevoegd voor landbouw kan bijstaan bij het versterken van de
driehoeksverhouding tussen landbouw, open ruimte en inwoners via landschapszorg,
recreatief medegebruik en actief beheer van de open ruimte.
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 2021 is de studie rond Voedsellandschappen afgerond. In zo’n voedsellandschap krijgt
lokale voedselvoorziening een belangrijke plaats en komt landbouw in contact met de
lokale bevolking om te zorgen voor een zo kort mogelijke keten en een verzekerde
afzetmarkt voor de lokale landbouwers. Samen met de ministers bevoegd voor Landbouw
& Toerisme volg ik dit verder van nabij op zodat hier, waar mogelijk, ook voor de Vlaamse
Rand kansen gecreëerd worden.
In 2021 onderzoekt mijn collega-minister bevoegd voor Omgeving eveneens de
landbouwsituatie op de plateaus in Grimbergen om er te komen tot een correcte inrichting,
waarbij landbouw en lokale voedselvoorziening betere kansen krijgen. In Sint-PietersLeeuw zetten we de overeenkomst met de lokale landbouw voort op de gronden in
eigendom van de VLM. In Overijse onderzoeken we de mogelijkheden voor een
herverkaveling uit kracht van wet, zoals voorzien in het landinrichtingsplan IJsevallei.
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Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
I.

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 met inbegrip
van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing. Het op
maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.
Het Vlaamse Randbeleid ontwikkelt zich rond vier pijlers:
- Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid;
- Initiatieven ontwikkeld door vzw ‘de Rand’: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid;
- Het transversaal Randbeleid;
- De impulsen en initiatieven om het groene 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

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

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

20.963

-18.459

2.504

5.112

1.522

6.634

5.858

36

5.894

5.858

36

5.894

0

0

0

0

0

0

26.821

-18.423

8.398

10.970

1.558

12.528
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0

0

0

19

-19

0

Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De ESR-uitgaven in VAK dalen met -18.459 keuro door:
- een indexatie van 1 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT;
- een compensatie van 40 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand’)
naar begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT;
- een bijstelling van -18.500 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT (Vlaamse
Randfonds), waarvan -20.000 keuro vermindering éénmalige financiële impuls toegekend
bij BO2020 en een recurrente verhoging van 1.500 keuro in functie van het relancebeleid
voor de Vlaamse Rand.
De ESR-uitgaven in VEK stijgen met 1.522 keuro door:
- een indexatie van 1 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT;
- een compensatie van 40 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand’)
naar begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT;
- een daling van -19 keuro voor de overflow die werd toegekend op begrotingsartikel
SJ0-1SHD2FA-WT bij BA2020;
- een bijstelling van 1.500 keuro voor de recurrente verhoging van het VAK in functie van
het relancebeleid voor de Vlaamse Rand.
De toelagen in VAK en VEK stijgen met 36 keuro door:
- een indexatie van 76 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand’).
- een compensatie van -40 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SHD2FY-IS (vzw ‘de Rand’)
naar begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT;
De toegekende overflow van 19 keuro toegekend op begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT
bij BA2020 wordt terug verminderd. (éénmalige overflowoefening in 2020 ten gevolge de
nieuwe
aanrekeningsregels
zoals
voorgesteld
in
het
VABN-advies
inzake
inkomensoverdrachten).
Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.

Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)

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
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aan de vzw RTVB, BRIO en Museum Felix De Boeck. Ook uitgaven voor events en
communicatie, voor de werking van het documentatiecentrum en algemene
werkingskosten worden hierop aangerekend.
Er wordt 40 keuro VAK en VEK gecompenseerd van SJ0-1SHD2FY-IS voor de werking van
het documentatiecentrum. De taken rond het documentatiecentrum worden overgeheveld
naar het team Coördinatie Vlaamse Rand zodat de betrokken middelen moeten worden
overgedragen. In 2015 werd vanuit de middelen van het team Vlaamse Rand 40 keuro
herschikt naar vzw ‘de Rand’ voor de werking van het documentatiecentrum. Deze
middelen worden nu terug herschikt en zijn bestemd voor het ontsluiten van de
beleidsrelevante informatie via een interactieve webpagina (Cijferbank) en de opmaak van
het Cijferboek Vlaamse Rand en de toelichting hierbij.
Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd
Randbeleid).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

VEK

963

Overflow BA 2020

1.112

0

BA 2020 excl. overflow

963

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

1
40
0

BO 2021

-

1.093
1
40
0

1.004

1.134

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke
toelichting

kredietevoluties:
Compensaties
Van SJ0-1SHD2FY-IS
TOTAAL

19

VAK

VEK

40

40

40

40

(duizend euro)

Reden
voor de werking van het
Documentatiecentrum

SJ0-1SHD2FB-WT – VLAAMSE RANDFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij BO2020 werd een extra financiële impuls van 20.000 keuro VAK voorzien om zo ook
een antwoord te geven op de grootstedelijke uitdagingen waarmee de steden en
gemeenten in de Vlaamse Rand kampen. Dit Randfonds kan ook bijdragen tot het
versterken van het groene karakter van de Vlaamse Rand.
In 2021 wordt verder ingezet op taalstimulerende activiteiten en leesbevordering in het
onderwijs in de Vlaamse Rand en verdere vergroening van de regio. Een nieuwe
projectcoördinator onderzoekt andere noden en opportuniteiten waaraan kan gewerkt
worden vanuit het Vlaamse Randfonds.
In de uitgavenbegroting BO2021 staat net zoals in 2020 een decreetsbepaling (VAKoverdracht) opgenomen om de middelen te kunnen overdragen naar het volgende
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begrotingsjaar. In 2021 wordt voorzien om 10.000 keuro VAK van deze begrotingsruiter
aan te wenden. Voor de betalingen wordt 4.000 keuro VEK voorzien.
Daarnaast wordt er recurrent 1.500 keuro VAK en VEK toegevoegd aan het Vlaamse
Randfonds in functie van het relancebeleid voor de Vlaamse Rand. Voor de besteding van
deze middelen gebruiken we de aanbevelingen van het relancecomité als leidraad. Hierbij
denk ik onder meer aan bijkomend toegankelijk groen en initiatieven die de kennis van
het Nederlands in de regio bevorderen.
Bij de toekenning van de middelen wordt nagegaan met welke beleidsactoren er synergiën
mogelijk zijn, bijvoorbeeld het ondersteunen van initiatieven van collega-ministers, maar
ook projectoproepen of projecten waarvan gemeenten en steden initiatiefnemers zijn.
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)

VAK
BA 2020 incl. overflow

20.000

Overflow BA 2020

0

VEK
4.000
0

BA 2020 excl. overflow

20.000

4.000

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

0
0
18.500

0
0
1.500

1.500

5.500

BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

-

10.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
vermindering éénmalige
financiële impuls
bijkomende middelen in
functie van het
relancebeleid
TOTAAL
-

VAK
-20.000

(duizend euro)

VEK

1.500

1.500

-18.500

1.500

Toelichting bijstelling vermindering éénmalige financiële impuls:
De éénmalige financiële impuls van 20 miljoen keuro toegekend bij BO2020 wordt
terug verminderd.
Toelichting bijstelling bijkomende middelen in functie van het relancebeleid:
Er wordt recurrent 1.500 keuro VAK en VEK toegevoegd aan het Vlaamse Randfonds
in functie van het relancebeleid voor de Vlaamse Rand.
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SJ0-1SHD2FY-IS – VZW DE RAND

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de algemene toelage aan vzw ‘de Rand’. Om vzw ‘de Rand’
toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te
zetten, ontvangt zij een algemene toelage voor haar algemene werking.
Zie toelichting onder 4.1 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw ‘de Rand’.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

5.858

Overflow BA 2020

5.858

0

BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VEK

0

5.858
-

BO 2021

76
40
0
5.894

5.858
-

76
40
0
5.894

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar SJ0-1SHD2FA-WT

VAK

VEK

-40

-40

TOTAAL

-40

-40

(duizend euro)

Reden
voor de werking van het
Documentatiecentrum

2. DAB’s
Ontvangstenartikelen
Uitgavenartikelen
3. Overige entiteiten onder gezag
3.1 Entiteit X
3.2 Entiteit Y
4. Overige entiteiten onder toezicht
4.1 Entiteit VZW DE RAND
Het EVA vzw ‘de Rand’ is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het
gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee gestalte
te geven en uit te voeren op het terrein. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt volgens de lijnen en
doelstellingen bepaald in het (oprichtings)decreet het Nederlandstalige karakter van de
Vlaamse Rand rond Brussel. Tussen de Vlaamse overheid en vzw ‘de Rand’ bestaat er een
vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd in 2020 opnieuw
onderhandeld en ondertekend.
Vzw ‘de Rand’ is aanwezig op het terrein met zijn verschillende werkingspijlers, deels in
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eerste lijn in de 6 faciliteitengemeenten en deels in tweede lijn in de andere 13 gemeenten
van de Rand.
De werkdomeinen van vzw ‘de Rand’ zijn divers en uitgebreid, maar zijn verbonden door
de ene en ondeelbare missie van de organisatie, onder meer:
• het bevorderen van de integratie van anderstaligen o.m. door het opzetten van
taalpromotie acties;
• het behartigen van de Vlaamse belangen in de regio;
• het verlenen van ondersteuning aan alle mogelijke sociaal-culturele en educatieve
samenwerkingsverbanden;
• het opzetten van publicaties, waaronder RandKrant en gemeenschapskranten;
• het beheren en uitbaten van de zeven gemeenschapscentra in de
faciliteitengemeenten.
In de begroting van vzw ‘de Rand’ bedragen de ontvangsten 11.671 keuro en de uitgaven
in VAK 7.834 keuro en 11.671 keuro in VEK.
ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR 0821: -1.345 keuro klimaatmiddelen worden opgenomen uit reserve.
ESR 1612: -150 keuro geraamde vermindering eigen inkomsten wegens onzekerheid en
inzake ticketverkoop en zaalhuur ten gevolge van corona.
ESR 4610: +36 keuro de toelage wordt vermeerderd met 76 keuro index en verminderd
met -40 keuro (er wordt -40 keuro VAK en VEK herschikt naar begrotingsartikel SJ01SHD2FA-WT voor de werking van het documentatiecentrum, voor meer uitleg zie
begrotingsartikel SJ0-1SHD2FA-WT).
ESR 4610: -9 keuro terugdraai van -10 keuro overflow toegekend bij BA 2020 en +1 keuro
index op de subsidie van Felix De Boeck.
ESR 4640: -120 keuro terugdraai van de overflow toegekend bij BA2020.
ESR 4780: +20 keuro geraamde ontvangsten Maribel en VIA.
UITGAVENARTIKELEN
ESR 0322: -2.092 keuro deel klimaatinvesteringen op te nemen (zie ESR code 7422:
1.942) en deel inkomstenverlies ten gevolge van corona (zie code 1612: 150).
ESR 11: +237 keuro actualisering berekening loonkost op basis van huidig
personeelsbestand: stijging loonkost ten gevolge van uitbreiding werkbreuk, vervangingen
medewerkers, anciënniteit en index.
ESR 1211: -180 keuro geraamde vermindering werkingskosten, ook ten gevolge van
corona worden geplande initiatieven niet genomen.
ESR 3300: Inkomensoverdrachten aan vzw’s - in uitvoering van zowel de
samenwerkingsovereenkomst als een aantal decretale opdrachten ondersteunt ‘de Rand’
een aantal initiatieven zoals:
§ ondersteuning FelixArt Drogenbos;
§ lokale verenigingen in uitvoering van het lokaal sportbeleid;
§ lokale verenigingen in uitvoering van het lokaal jeugdbeleid;
§ ondersteuning privaatrechtelijke bibliotheken Drogenbos en
Kraainem;
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ondersteuning
van
de
cultuurraden
van
faciliteitengemeenten.
ESR 3300: -16 keuro VAK terugdraai van de overflow toegekend bij BA2020.
ESR 3300: -130 keuro VEK terugdraai van de overflow toegekend bij BA2020.
§

de

zes

ESR 7422: +597 keuro VEK klimaatmiddelen saldo te besteden wordt in de BO2021
geraamd op 1.942 (eerdere raming was 1.455 - nu te verhogen met het geraamde-nietbesteedde saldo van 2019= 487).
VI.

Apparaatskredieten en begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld

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
KU Leuven
LIIM
NAVO
NT2
PIN
QR
RISO
R0
SO
TB
T.OP

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
Katholieke Universiteit Leuven
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Nederlands als tweede taal
Partners in Integratie
Quick Response
Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw
Ring rond Brussel
Secundair Onderwijs
Taalbarometer
Territoriaal ontwikkelingsprogramma
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VDAB
Vlabinvest apb

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor VlaamsBrabant – Autonoom provinciebedrijf

VLM
VTO
VUB
Vzw

Vlaamse Landmaatschappij
Vorming, Training en Opleiding
Vrije Universiteit Brussel
Vereniging zonder winstoogmerk

VIII. Bijlage ‘overzicht beleids- en regelgevingsinitiatieven’

1. Geplande beleidsinitiatieven
SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

Randfonds: projectmatige impulsen geven en een inventarisatie opstellen van lopende
en potentiële ontwikkelingsprojecten (opstellen kansenatlas);
Documentatiecentrum: het ontsluiten van een interactieve webpagina over de Vlaamse
Rand.

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

De uitwerking van een ondersteuningsaanbod naar het verenigingsleven (daar waar
mogelijk) onder regie en opdrachtvoering van de lokale besturen in functie van het
versterken en relanceren van taal- en gemeenschapsbevorderende initiatieven en
activiteiten in de Vlaamse Rand;

-

De uitwerking van een ondersteuningsaanbod op maat van de lokale besturen
gebaseerd op de in hun meerjarenplanning opgenomen beleidsinitiatieven rond
taal(promotie)beleid en gemeenschapsvorming zoals oefenkansen en NT2-opleidingen,
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 via Randfonds in
samenwerking met ANB en de minister van Omgeving.

2. Beleidsevaluaties en onderzoeksinitiatieven
SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
-

Cijferboek Vlaamse Rand editie 2021;
4 thematische fiches van BRIO;
Vzw PIN onderzoekt onthaal- en vervolggesprekken in een aantal randgemeenten
i.h.k.v. een toegekende impulssubsidie.

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

Een overzicht bekomen van de beleidsacties opgezet vanuit de lokale besturen in
functie van een taal- en gemeenschapsbevorderend beleid en de via deze lokale
besturen geregistreerde ondersteuningsvragen.
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-

Een overzicht van mogelijke haalbare antwoorden via de ontwikkeling van een taal- en
gemeenschapsbevorderend ondersteuningsaanbod naar de lokale besturen in de
Vlaamse Rand met aandacht voor jeugd-, sport-, onderwijs- en onthaalbeleid.

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

3. Nieuwe en belangrijke wijzigingen van Vlaamse decreten en Besluiten
Vlaamse Regering
SD 1 Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
Nihil
SD 2 vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende
omvorming van de vzw ‘de Rand’ tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van
de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand.
Omschrijving:
Aanpassing van de taakstelling rond het documentatiecentrum en doorvoeren van een
aantal technisch-juridische wijzigingen.
Mijlpaal:
Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering: voorjaar 2021
SD 3 De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen & invalshoeken
Nihil
SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
Nihil

4. Decreetsevaluaties
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
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SD 4 Het groene en open karakter van de Rand bewaken
Nihil
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