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Bestuurlijke boodschap
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de verdeling en besteding
van de middelen van het Vlaams Stedenfonds tijdens de looptijd van de
eerste beleidsovereenkomsten 2003-2007.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het aandeel dat een stad in het Stedenfonds krijgt en de
omvang van de problematiek die het Stedenfonds wil verhelpen, zodat
de middelen niet op de efficiëntste wijze worden verdeeld.
De beleidsdoelstellingen die het Stedenfonds beoogt, zijn op een niettoetsbare wijze geformuleerd, waardoor het gevoerde beleid moeilijk
kan worden beoordeeld. Dat geldt ook voor de strategische en operationele doelstellingen in de beleidsovereenkomsten met de steden. Vrijwel
alle steden gebruiken in meerdere of mindere mate Stedenfondsmiddelen om eigenlijk reguliere uitgaven te financieren, waardoor ongelijkheid ontstaat tegenover steden die die middelen niet ontvangen.
Het Rekenhof beveelt aan de keuzes op het vlak van stedenbeleid duidelijk af te bakenen, ook als zij opteert voor een minimale sturing. De
richtlijnen voor de financiële rapportering door de steden dienen te worden verduidelijkt en consequent te worden toegepast.
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Samenvatting
Inleiding
Het Vlaams Stedenfonds werd opgericht om het stedenbeleid van de
Vlaamse Regering gestalte te helpen geven. Het beleid beoogt de
stadsvlucht te stoppen en het democratisch draagvlak in de steden te
verhogen. Met dat beleid wil de Vlaamse Regering de leefbaarheid van
de steden verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van bestuur verhogen. De middelen van het Sociaal Impulsfonds (SIF) moesten worden geheroriënteerd en verhoogd. Het Vlaams Stedenfonds trad
in werking in 2003 en is gericht op de grootsteden Antwerpen en Gent,
de centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout, alsook op de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad.
De middelen van het Stedenfonds worden in de vorm van trekkingsrechten onder de betrokken steden verdeeld. De steden kunnen ze alleen
aanwenden om de doelstellingen uit het decreet op het Vlaams Stedenfonds te verwezenlijken. Daartoe dient een beleidsovereenkomst tussen
de steden en de Vlaamse Regering te worden opgesteld. De Stedenfondsmiddelen bestaan uit de vroegere SIF+ middelen, de extra middelen uit het SIF voor steden met bijzondere problemen. De te verdelen
Stedenfondsmiddelen bedroegen voor 2003-2007, de looptijd van de
eerste beleidsovereenkomsten, 540,5 miljoen EUR.
Het Rekenhof ging voor de periode 2003-2007 na of de middelen van
het Vlaams Stedenfonds op de juiste wijze werden verdeeld en of de
beleidsovereenkomsten gesloten tussen de steden en de Vlaamse Regering, beantwoordden aan de vereisten van het decreet en het uitvoeringsbesluit. Ook onderzocht het of de steden de fondsen op een rechtmatige manier aanwenden en hoe de controle van de administratie
daarop is geconcipieerd.
Verdeling van de middelen uit het Vlaams Stedenfonds
Bij de verdeling van de middelen vindt een voorafname plaats voor de
VGC en de grootsteden Antwerpen en Gent. Die voorafnames steunen
nog op het SIF, waarbij de verdeling gebeurde op basis van achterstellings- en kansarmoedecriteria van 1998. Door die werkwijze worden niet
voor alle begunstigde steden dezelfde criteria gehanteerd. Bovendien is
er geen duidelijk verband tussen het aandeel dat elke stad ontvangt en
de omvang van de problematiek die het Stedenfonds binnen elke stad
wil verhelpen. Er is vooral rekening gehouden met de criteria van het
SIF.
In de berekeningswijze is een waarborgregeling ingebouwd, waarbij elke
stad minimaal zijn vroegere SIF+ aandeel dient te behouden. Daardoor
treden er grote verschillen op in de toebedeling van de middelen tussen
gelijkaardige steden.
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Beleidsovereenkomsten
De Vlaamse Regering wenst haar stedelijk beleid onder meer te realiseren door met de steden beleidsovereenkomsten af te sluiten in het kader van het Stedenfonds. Het opzet van het Stedenfonds was de steden
een zo groot mogelijke beleidsruimte te laten bij de keuze van hun strategische doelstellingen en het stellen van hun prioriteiten. De leidraad
was een beleid op maat en een minimale sturing door de Vlaamse overheid. Niettemin dienen de strategische doelstellingen te beantwoorden
aan de doelstellingen van het Stedenfonds. De beleidsdoelstellingen
van het Vlaamse stedenbeleid en het Vlaams Stedenfonds zijn echter
vaag en algemeen omschreven, en met uitzondering van de doelstelling
stadsvlucht niet op een strategisch niveau geformuleerd. Bijgevolg kan
op het einde van de beleidsovereenkomsten niet worden vastgesteld of
de vooropgestelde doelstellingen van de Vlaamse overheid zijn gerealiseerd.
De regelgeving voor de totstandkoming van de beleidsovereenkomsten
is vaag en vertoont lacunes. Zo is het toetsingskader dat wordt gebruikt
voor de beoordeling van de beleidsovereenkomsten, niet opgenomen in
de regelgeving. Bij de opmaak van de beleidsovereenkomsten was er
weinig sturing vanuit de Vlaamse overheid: aan de strategische en operationele doelstellingen die de steden naar voren schoven, werd nagenoeg niet geraakt.
De beleidsovereenkomsten tussen de steden en de Vlaamse Gemeenschap stemmen grotendeels overeen met de regelgeving. Er is alleen
niet voorzien in de hoegrootheid van de sanctie als de afgesproken
prestaties door de steden niet worden geleverd. Binnen de beleidsovereenkomst heeft elke stad een middelenverbintenis, waarbij zij enkele
strategische doelstellingen nastreeft met bijhorende maatschappelijke
effecten, en een resultaatverbintenis om per strategische doelstelling
een aantal vooropgestelde operationele doelstellingen of prestaties te
leveren. De prestaties die de steden dienen te leveren zijn echter niet
altijd SMART geformuleerd. Over het algemeen sluiten de operationele
doelstellingen en prestaties aan bij de streefdoelen van het Stedenfonds. Door de ruime formulering en interpretatie van de streefdoelen
worden soms Stedenfondsmiddelen gebruikt om reguliere uitgaven van
de steden te financieren.
Uitvoering van de beleidsovereenkomsten
Uit gesprekken met de coördinatoren voor het Stedenfonds binnen de
steden blijkt over het algemeen een positieve indruk van de werking van
het Stedenfonds.
Elke stad dient na de helft en op het einde van de looptijd van de beleidsovereenkomst een voortgangsrapport op te stellen, waarin de realisatiegraad van de projecten wordt gemeten. Over het algemeen hebben
de steden de vooropgestelde prestaties geleverd. Het grootste deel van
de prestaties werd echter gemeten aan de hand van zuiver kwantitatieve
meetfactoren (bijvoorbeeld: aantal begeleidingen werklozen, aantal activiteiten…), zonder dat er een echte effectmeting werd gedaan. Wat beV L A A M S P A R LEMENT
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treft het meten van de maatschappelijke effecten (op strategisch niveau)
blijken de indicatoren uit de beleidsovereenkomsten niet altijd even
dienstig te zijn of te voldoen. Daardoor is het moeilijk na te gaan of het
gevoerde beleid de beoogde en gewenste effecten heeft gehad.
Op grond van de huidige financiële rapporteringen door de steden over
hun uitgaven heeft de Vlaamse administratie geen zicht op wat elke stad
effectief heeft betaald/aangerekend en weet zij ook niet of de financiële
middelen per operationele doelstelling zijn uitgeput. Evenmin heeft zij
enig zicht op de grootte van de reservefondsen binnen elke stad op het
einde van elk jaar. De steden plaatsen de trekkingsrechten niet op een
aparte thesaurierekening, waardoor de intresten die de middelen genereren niet naar het Stedenfonds gaan, maar ten goede komen aan de
algemene middelen van de stad.
De financiële controle door de Vlaamse administratie op de uitgaven
door de steden is degelijk. De administratie onderwerpt echter niet alle
bestedingsjaren van iedere stad aan een controle. De controle steunt op
een selectie van strategische en operationele doelstellingen. Voor die
selectie bestaan geen formele criteria, maar de afdeling houdt onder
meer rekening met het financiële gewicht per doelstelling. Het controleverslag bevat voorstellen tot eventuele sanctiemaatregelen bij onvoldoende verantwoorde of niet-aanvaarde uitgaven, maar die worden niet
altijd uitgevoerd.
Het Rekenhof heeft in de vijf provinciehoofdplaatsen de verantwoordingsstukken van een aantal uitgaven gecontroleerd. Daarbij heeft het
onder meer vastgesteld dat in een aantal gevallen Stedenfondsmiddelen
worden ingezet om reguliere uitgaven te financieren, dat in een stad
infrastructuurwerken werden aangerekend op Stedenfondsmiddelen
terwijl het Vlaams Gewest diezelfde werken al had gesubsidieerd en dat
soms geen overeenkomsten werden afgesloten met derden waardoor
controle op de prestaties en de ingebrachte kosten onmogelijk werd.

V L A A M S P A R LEMENT
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1

Inleiding

1.1

Ontstaan en doelstellingen van het Vlaams Stedenfonds

In de regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999
werd een versterkt stedelijk beleid aangekondigd, waarbij de middelen
van het Sociaal Impulsfonds (SIF) dienden te worden geheroriënteerd
en verhoogd. Het decreet van 13 december 2002 stelde een Vlaams
Stedenfonds in, dat de opdracht heeft de steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij het voeren van een
duurzaam stedenbeleid. De Vlaamse Regering wenste een stedenbeleid
te voeren dat erop is gericht de stadsvlucht te stoppen en het democratisch draagvlak in de steden te verhogen. In het decreet werden de volgende doelstellingen opgenomen:
1. de verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
2. het tegengaan van de dualisering;
3. de verhoging van de kwaliteit van bestuur.
Op 1 januari 2003 trad het Vlaams Stedenfonds in werking en werd het
1
decreet op het SIF van 1996 afgeschaft( ). Sindsdien ontvangt het
Vlaams Gemeentefonds de helft van de vroegere SIF-middelen, het
2
zogenaamde waarborggedeelte( ). De gemeenten kunnen die middelen
autonoom besteden. Voor de steden werd wat het SIF+ gedeelte betreft
- dat waren extra middelen voor de steden waarin de problemen zich
opstapelden - verwezen naar specifieke maatregelen in het kader van
3
het stedenbeleid( ). Het Stedenfonds is momenteel budgettair gezien
het voornaamste beleidsinstrument van de Vlaamse Regering bij het
voeren van haar stedenbeleid, goed voor jaarlijks ongeveer 115 miljoen
4
EUR( ).
Met het Stedenfonds wilde de Vlaamse Regering niet enkel vertrekken
vanuit de probleemanalyse zoals bij het SIF, maar wenste zij meer aandacht te schenken aan de mogelijkheden van elke stad en dit vanuit een
sociale, culturele, economische, ecologische en fysiek ruimtelijke invalshoek. De Vlaamse Regering nam de uitdrukkelijke keuze om in te
zetten op de verhoging van de kwaliteit van het bestuur, onder meer
door het accentueren van het strategische niveau en het belasten van
een visitatiecommissie met de evaluatie van de beleidsovereenkomsten.
De Vlaamse Regering opteerde om de beleidsovereenkomsten tot stand

1

2

3

4

Decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de
verdeling van het Sociaal Impulsfonds.
Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.
Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en
de verdeling van het Vlaams Stedenfonds.
Naast het Vlaams Stedenfonds kunnen nog worden vermeld: de stadsvernieuwingsprojecten, de thuis-in-de-stad-prijs, de stadscontracten, de stadsmonitor en
de promotiecampagnes.
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te laten komen via een overleg tussen de Vlaamse Regering en de stad
of VGC.
De middelen van het Stedenfonds worden onder de steden verdeeld in
de vorm van trekkingsrechten. De steden kunnen de trekkingsrechten
alleen aanwenden om de doelstellingen uit het decreet te realiseren.
Daartoe moet een beleidsovereenkomst worden opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad en de Vlaamse Regering. De steden kunnen dus niet autonoom beslissen over de besteding van deze middelen.
Het decreet op het Stedenfonds heeft dertien steden aangewezen die
een beroep kunnen doen op de trekkingsrechten, namelijk de grootsteden Antwerpen en Gent, alsook de centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, SintNiklaas en Turnhout. Daarnaast is de VGC bevoegd voor het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad.
Binnen de afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur is er een cel Stedenbeleid opgericht, die instaat voor de voorbereiding, uitvoering, ondersteuning en
evaluatie van het globale stedenbeleid. Naast het Stedenfonds beheert
de cel Stedenbeleid nog andere programma’s, zoals de stadsvernieuwingsprojecten, de stadscontracten, de thuis-in-de-stad-prijs, de stadsklassen en de stadsmonitor.
De financiële controle op de uitgaven van het Stedenfonds is in handen
van de afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
1.2

Audit

1.2.1 Voorwerp
De audit betreft in hoofdzaak een rechtmatigheidsonderzoek. Het Rekenhof onderzocht of de verdeling en besteding van de middelen van
het Vlaams Stedenfonds in overeenstemming zijn met het betrokken
decreet en uitvoeringsbesluit. Het Rekenhof voerde de audit uit tijdens
de looptijd van de eerste beleidsovereenkomsten 2003-2007. Intussen
is de tweede fase (2008-2013) gestart, maar er deden zich geen belangrijke wijzigingen voor in het beleid, waardoor de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek onverkort van toepassing zijn. Wel dient
te worden aangestipt dat in deze nieuwe beleidsovereenkomsten per
stad specifieke beleidsindicatoren werden opgenomen teneinde de
maatschappelijke evoluties beter te kunnen opvolgen.
Het onderzoek vertrekt vanuit drie onderzoeksvragen:
1. Worden de gelden die ter beschikking worden gesteld in het kader
van het Vlaams Stedenfonds op de juiste wijze verdeeld onder de
begunstigden?
2. Beantwoorden de beleidsovereenkomsten gesloten tussen de begunstigde steden en het Vlaams Gewest aan de vereisten vervat in
het decreet en het uitvoeringsbesluit?
V L A A M S P A R LEMENT
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3. Worden de fondsen die de begunstigden ter beschikking krijgen in
het kader van het Vlaams Stedenfonds door hen op een rechtmatige
manier aangewend? Houden de steden zich aan de geldende reglementering en hoe is de controle van de administratie hierop geconcipieerd?
Deze drie vragen vormen ook de structuur van het verslag.
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek aan op 24 januari 2006. Op
17 december 2008 stuurde het zijn bevindingen naar de administrateurgeneraal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, die op 19 januari 2009 zijn commentaar bezorgde. Op 27 mei 2009 werd het verslag
voorgelegd aan de Vlaamse minister van Stedenbeleid, die op 17 juni
2009 heeft geantwoord. Het antwoord van de minister is integraal als
bijlage opgenomen en wordt toegelicht in hoofdstuk 7 van het verslag.
1.2.2 Methodologie
De audit is in de eerste plaats gebaseerd op een studie van de volgende
documenten:


regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;



beleidsnota’s Stedenbeleid 2000-2004 en 2004-2009;



beleidsbrieven Stedenbeleid;



decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake
de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds;



memorie van toelichting en advies van de Raad van State;



besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2003 tot uitvoering
van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels
inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds;



omzendbrieven BA 2003/11 en BA 2005/08 betreffende de jaarlijkse
administratieve controle van de financiële verrichtingen in het kader
van de beleidsovereenkomst en overdracht van niet-vastgelegde
trekkingsrechten;



beleidsovereenkomsten tussen de verscheidene steden en de
Vlaamse Regering;



voortgangsrapporten van de onderscheiden steden;



verslag van de visitatiecommissie van 2005;



verslagen van de financiële controle door de afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur.

Daarnaast werden interviews afgenomen met personeelsleden van de
cel Stedenbeleid en van de dienst die de financiële controle op de uitgaven uitoefent.
In de vijf provinciehoofdplaatsen heeft het Rekenhof de rechtmatigheid
gecontroleerd van de uitgaven die de steden financieren met het Stedenfonds. Ook werden van de betrokken stedelijke coördinatoren interviews afgenomen.
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2

Verdeling van de middelen uit het Vlaams
Stedenfonds

2.1

Afbakening van de steden

In het regeerakkoord van 13 juli 1999 werd expliciet gesteld dat het
Vlaams stedelijk beleid een duurzaam beleid moet zijn en structurele
oplossingen moet bieden voor de grote steden Antwerpen, Brussel en
Gent. Daarnaast werd melding gemaakt van de middelgrote steden, die
om een structurele aanpak vragen, zonder dat die met naam werden
genoemd. Het was pas in de beleidsbrief Stedenbeleid 2001 dat de steden werden afgebakend waarop het stedenbeleid is gericht.
De steden werden geselecteerd op basis van de volgende studies:


Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) ( ), waarbij de voor
het Stedenfonds geselecteerde steden alle steden zijn die volgens
het RSV in een grootstedelijk gebied (Antwerpen en Gent) of in een
6
regionaalstedelijk gebied liggen (de andere steden)( ).



De studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
(SERV) De stedelijke problematiek: een gedetailleerde analyse tot
7
op het gemeentelijk niveau van 18 januari 1995( ). De voor het
Stedenfonds geselecteerde steden zijn alle steden die volgens deze
studie een centrumfunctie hebben.



De sociaal-economische typologie van de gemeenten( ), zoals gepubliceerd in het Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet van België. De voor het Stedenfonds geselecteerde steden
behoren tot de cluster 9 of de cluster 10. Cluster 9 zijn de zogenaamde centrumsteden. Die steden onderscheiden zich van andere
doordat zij vrij hoog scoren op de factoren verstedelijking, economische activiteit en aantrekkingskracht externaliteiten. Cluster 10 omvat de twee grote steden en drie belangrijke regionale steden, waarbij de factor aantrekkingskracht externaliteiten nog meer uitgesproken is.

5

8

De selectiecriteria en de geselecteerde steden worden weergegeven in
de onderstaande tabel.

5

6

7

8

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, gecoördineerde versie (april 2004), samenvatting, p. 36.
Stedelijke gebieden worden volgens het RSV gedefinieerd als gebieden waar
intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten (wonen, diensten, werken, recreëren), waar dichte bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren.
De stedelijke problematiek: een gedetailleerde analyse tot op het gemeentelijk
niveau, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Brussel, 18 januari 1995,
p. 9.
Sociaal-economische typologie van de gemeenten, Driemaandelijks tijdschrift van
het Gemeentekrediet van België, 3° kwartaalnummer 1998, p. 19.
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Aantal
inwoners

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Grootstedelijk
gebied

Centrumfunctie
volgens
SERV

Regionaal
stedelijk
gebied

Socioeconomische
typologie volgens Gemeentekrediet
Cluster
9

Cluster
10

Antwerpen

447.632

X

X

X

Gent

224.074

X

X

X

Brugge

115.991

X

X

X

Leuven

88.245

X

X

X

Aalst

76.223

X

X

X

Mechelen

75.418

X

X

X

Kortrijk

75.099

X

X

X

Sint-Niklaas

68.119

X

X

X

Hasselt

67.777

X

X

X

Oostende

67.304

X

X

Genk

62.654

X

X

X

Roeselare

54.002

X

X

X

X

X

X

Turnhout
38.518
(bron: Vlaamse administratie)

X

Omdat Vlaanderen ook de stedelijke ontwikkelingen in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad wil ondersteunen, werd de VGC eveneens
geselecteerd.
In de drie studies wordt uiteraard rekening gehouden met een graad van
stedelijkheid. De problematiek die de Vlaamse Regering via het Stedenfonds wil verhelpen, met name het stoppen van de stadsvlucht en het
democratisch draagvlak van de steden verhogen, komt echter niet
rechtstreeks aan bod. Het is dan ook niet duidelijk waarom die drie studies als selectiebasis voor de steden dienden. In de memorie van toelichting is daarvoor geen argumentatie opgenomen.

2.2

Verdeling van de middelen

2.2.1 Clusterbenadering
Zoals eerder aangehaald, bestaan de Stedenfondsmiddelen uit de vroegere SIF+ middelen. Het vastleggingskrediet 2003 (eerste werkingsjaar)
voor het Stedenfonds bestond uit de SIF+ middelen 2002 en bedroeg
100,6 miljoen EUR. Jaarlijks wordt het vastleggingskrediet verhoogd
met het decretaal bepaalde evolutiepercentage van 3,5%. In 2007 bedroeg het 115 miljoen EUR.
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Van het vastleggingskrediet worden jaarlijks twee voorafnames gedaan:


10% als trekkingsrecht voor de VGC: dat bedrag steunt op de grootte van de bedragen die de VGC voordien kreeg uit het SIF en het
Investeringsfonds. De voorafname lag bij de start in 2003 iets lager
dan de som van beide vroegere trekkingsrechten, maar het aandeel
van de VGC groeit wel ieder jaar aan met het evolutiepercentage
van 3,5%.



700.000 EUR voor vorming, sensibilisering en communicatie. Die
voorafname dient om gezamenlijke vormings- en communicatiecampagnes tussen de Vlaamse Regering en de steden op te zetten.

Het resterende bedrag wordt onder de geselecteerde steden verdeeld.
Bij de verdeling heeft de Vlaamse overheid de volgende afwegingen
gemaakt.


Enerzijds werd gekeken naar het SIF, waar de verdeling gebeurde
9
op basis van kansarmoede- en achterstellingcriteria( ). Het terugvallen op alleen sociale criteria zou echter inhouden dat het Stedenfonds vooral zou focussen op achterstelling en kansarmoede en dat
was uitdrukkelijk niet de bedoeling.



Anderzijds werd gekeken naar het nieuwe Gemeentefonds, waar de
verdeling van de middelen steunt op een mix van criteria. Daarbij
wordt rekening gehouden met zowel het bevolkingsaantal, de centrumfunctie en de fiscale draagkracht, als met sociale criteria.

Er werd uiteindelijk niet gekozen voor een mix van criteria. Volgens de
administratie gaven diverse simulaties aan dat een mix van criteria interessant kan zijn als verdelingscriterium tussen onderling sterk verschillende steden, maar dat dit minder het geval is om afwegingen te maken
binnen een groep of cluster van gelijkaardige steden. In plaats daarvan
werd geopteerd voor een clusterbenadering, waarbij Antwerpen en Gent
75% van het vastleggingskrediet (op de voorafnames na) toebedeeld
krijgen en de centrumsteden 25%. De sleutel 75/25 steunt op de scores
die de steden haalden op basis van de achterstelling- en kansarmoedecriteria van het SIF. Met de clusterbenadering wilde de Vlaamse Regering benadrukken dat de stedelijke problematiek in de grootsteden Antwerpen en Gent groter is dan in de overige centrumsteden. Zij motiveerde op basis van simulaties en diverse analyses, onder andere van
de taskforce Stedenbeleid, dat het verdelingsonderscheid tussen Antwerpen en Gent enerzijds en de centrumsteden anderzijds gerechtvaardigd is.
Voor de verdeling van de middelen binnen de clusters koos de Vlaamse
Regering voor een eenvoudig en objectief criterium, namelijk het bevolkingsaantal. Ze gaf daarvoor twee redenen op: de optie om de stadsvlucht te stoppen en de wil om het accent te leggen op de bewoners van
de steden zelf.

9

Bij het SIF werd gewezen op het perverse effect voor steden die de achterstelling
en kansarmoede wisten terug te dringen en door de achterstellingcriteria financieel
werden gestraft.
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2.2.2 Waarborgregeling
In de bovenstaande berekeningswijze is een waarborgregeling ingebouwd. Decretaal werd bepaald dat geen enkele stad via het Stedenfonds minder mag ontvangen dan de SIF+ middelen. Als het berekende
aandeel van een stad lager ligt dan de gewaarborgde ontvangst (het
SIF+ aandeel), wordt haar aandeel verhoogd tot het gewaarborgde deel.
Dat wordt gecompenseerd door de aandelen van de steden waarvan het
berekende aandeel hoger ligt dan de gewaarborgde ontvangst, te verlagen. Die afname gebeurt in verhouding tot de bedragen waarmee de
aandelen van die steden de gewaarborgde ontvangst overstijgen.
Bij de hervorming van het Gemeentefonds had de Vlaamse Regering
reeds beslist dat geen enkele stad of gemeente minder zou krijgen dan
in 2002. Dit had als doel alle steden en gemeenten rechtszekerheid te
geven over de te verwachten financiële middelen.
De waarborgregeling had tot doel de gewone begrotingen van de steden
niet te verstoren bij de invoering van het Stedenfonds. Als gevolg van de
regeling krijgen Genk, Mechelen en Oostende respectievelijk 3,7 miljoen
EUR, 1,6 miljoen EUR en 2,2 miljoen EUR bovenop hun berekende
aandeel. De andere steden dienden verhoudingsgewijs een deel van
hun surplus in te leveren. Een ander gevolg van de verschuiving van de
middelen is dat Antwerpen en Gent 71% in plaats van 75% van de trekkingsrechten krijgen. De waarborgregeling blijft voor de volledige duur
van het Stedenfonds bestaan.
2.2.3 Definitieve trekkingsrechten
De onderstaande tabel bevat de definitieve trekkingsrechten (kolom 6)
voor 2003 (eerste werkingsjaar). De tabel bevat ook het bedrag dat
sommige steden moeten inleveren (kolom 5) ten opzichte van hun aandeel in het Stedenfonds zonder waarborg (kolom 1).
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Aandeel
Stedenfonds
zonder
waarborg
(1)
Aalst
Antwerpen

Gewaarborgd
SIF+ 2002
(2)

Verschil t.o.v.
SIF+
(1) - (2)

Afname

Aandeel Stedenfonds

2.169.462

651.130

1.518.332

478.308

1.691.153

44.795.804

35.889.165

8.906.639

2.805.790

41.990.014

3.306.791

459.987

2.846.804

896.807

2.409.984

Brugge
Genk

1.783.345

5.467.773

-3.684.428

0

5.467.773

Gent

22.588.921

18.997.513

3.591.408

1.131.374

21.457.547

1.939.749

0

1.939.749

611.064

1.328.685
1.833.790

Hasselt
Kortrijk

2.114.793

1.222.783

892.010

281.003

Leuven

2.513.052

2.060.775

452.277

142.477

2.370.575

Mechelen

2.143.645

3.781.211

-1.637.566

0

3.781.211

Oostende

1.910.273

4.134.015

-2.223.742

0

4.134.015

Roeselare

1.542.653

0

1.542.653

485.970

1.056.683

Sint-Niklaas

1.939.494

0

1.939.494

610.984

1.328.510

Turnhout
Totaal

1.098.320

774.662

323.658

101.960

996.361

22.461.575

18.552.336

3.909.239

7.545.737

89.846.300

De onderstaande tabel geeft de jaarlijkse trekkingsrechten weer van de
10
verschillende steden in de periode 2003-2007( ). Over de volledige periode omvatte het Stedenfonds een bedrag van 540,5 miljoen EUR.
2003
Aalst

2004

2005

2006

2007

Totaal

1.691.153

1.817.484

1.933.763

2.044.780

2.157.946

9.645.126

41.990.014

43.692.986

45.357.473

47.053.651

48.790.695

226.884.819

Brugge

2.552.909

2.622.678

2.816.369

2.998.524

3.175.368

14.165.848

Genk

5.467.773

5.467.773

5.467.773

5.467.773

5.467.773

27.338.865

Gent

21.457.547

22.263.026

23.024.461

23.872.289

24.802.080

115.419.403

Hasselt

1.328.685

1.474.803

1.605.708

1.728.296

1.847.760

7.985.252

Kortrijk

1.833.790

1.918.739

1.997.918

2.074.956

2.162.905

9.988.308

Leuven

2.370.575

2.487.403

2.548.329

2.655.403

2.763.200

12.824.910

Mechelen

4.279.037

3.781.211

3.781.211

3.781.211

3.781.211

19.403.881

Oostende

6.383.728

4.134.015

4.134.015

4.134.015

4.134.015

22.919.788

Roeselare

1.056.683

1.179.739

1.284.089

1.379.216

1.471.533

6.371.260

Sint-Niklaas

1.328.510

1.469.069

1.600.515

1.721.975

1.839.581

7.959.650

996.361

1.047.375

1.096.876

1.143.811

1.188.933

5.473.356

10.060.700

10.450.700

10.816.500

11.195.100

11.587.000

54.110.000

102.797.465

103.807.001

107.465.000

111.251.000

115.170.000

540.490.466

Antwerpen

Turnhout
VGC
Totaal

10

Voor Brugge, Mechelen en Oostende werd het niet-vastgelegde trekkingsrecht van
het SIF 2002 overgedragen naar het Stedenfonds 2003 (respectievelijk 142.925,90
EUR, 497.826,65 EUR en 2.249.713,01 EUR).
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2.2.4 Knelpunten
Door de voorafname voor de VGC en de voorafname van 75% (in werkelijkheid 71%) voor Antwerpen en Gent worden niet dezelfde criteria
toegepast op alle steden. De simulaties en analyses waarmee de sleutel
75/25 en een mix van criteria werden afgewogen, zijn niet beschikbaar.
De sleutel is gebaseerd op de scores die de steden haalden op de achterstellings- en kansarmoedecriteria van het SIF, hoewel in de memorie
van toelichting werd betoogd dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling was
daarop te focussen. Er bestaat dus geen duidelijk verband tussen het
aandeel dat elke stad krijgt en de problematiek die het Stedenfonds
binnen elke begunstigde stad wil verhelpen.
Binnen de twee clusters worden de middelen verdeeld op grond van het
bevolkingsaantal. Aan dat criterium wordt echter afbreuk gedaan door
de waarborgregeling, waarbij de steden minstens hun SIF+ middelen
dienen te behouden (de berekening van de SIF+middelen dateert van
1998). Door die regeling moeten enkele steden (ook Antwerpen en
Gent), afhankelijk van hun aandeel in de SIF+ middelen, in meerdere of
mindere mate een deel inleveren. Ook bij die verdeling spelen de criteria
van het SIF dus nog een belangrijke rol.
Als gevolg van de berekeningswijze en waarborgregeling kunnen tussen
steden met een gelijkaardig aantal inwoners (bijvoorbeeld Aalst en Me11
chelen met respectievelijk 76.470 en 75.560 inwoners ) grote verschillen optreden in de toebedeling van de middelen (respectievelijk 1,7 miljoen EUR en 3,8 miljoen EUR), zonder dat is aangetoond dat die steden
meer of minder te maken hebben met de problemen die de Vlaamse
Regering via het Stedenfonds wil verhelpen. Ook kunnen kleinere steden aanzienlijk meer ontvangen dan grotere steden. Zo hadden Oostende (67.334 inwoners) en Genk (62.860 inwoners) in 2003 een trekkingsrecht van respectievelijk 4,1 miljoen EUR en 5,5 miljoen EUR, wat
meer is dan Brugge (116.559 inwoners) en Leuven (88.581 inwoners),
die 2,4 miljoen EUR toebedeeld krijgen.

11

Cijfers berekening trekkingsrechten 2003.
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Beleidsovereenkomsten
Beleidsdoelstellingen van het Vlaamse stedenbeleid en het
Vlaams Stedenfonds

3.1.1 Beleidsvoorbereiding
12

In het regeerakkoord 1999-2004 van de Vlaamse Regering( ), de beleidsnota’s stedenbeleid 2000-2004 en 2004-2009, en de verschillende
beleidsbrieven over het stedenbeleid van de bevoegde Vlaamse minister wordt het tegengaan van de stadsvlucht als centrale doelstelling naar
voren geschoven. Daarbij werden twee doelgroepen afgebakend:


enerzijds de huidige bewoners, met de bedoeling de binding aan de
stad waar ze wonen te verbeteren, zodat ze de stad niet verlaten.
Specifieke aandacht dient daarbij te gaan naar jongeren, kinderen
en kansarmen.



anderzijds de potentiële bewoners, waarbij uitdrukkelijk wordt gemikt
op jonge gezinnen, midden en hogere inkomensgroepen en actieve
13
senioren( ).

Met de oprichting van een Stedenfonds gaf de Vlaamse Regering uitvoering aan het regeerakkoord 1999-2004. Over het SIF stelt het regeerakkoord dat de SIF-middelen moeten geheroriënteerd en verhoogd
worden met het oog op een versterkt stedenbeleid. (…) Nu worden de
middelen enkel geïnvesteerd in de meest verkrotte buurten en heeft
men geen oog voor wijken die achteruitgaan.
De heroriëntatie van het SIF werd voorbereid door de cel Stedenbeleid
binnen de Vlaamse administratie. Voorafgaandelijk vond een evaluatie
van het SIF plaats door de verschillende betrokken actoren:


op het lokale niveau door het college van burgemeesters en sche14
penen en de OCMW-voorzitter van de begunstigde steden( ), de
SIF-stuurgroepen en de SIF-coördinatoren;



op het niveau van de Vlaamse overheid door het Interdepartementaal Sturingsorgaan SIF (ISOSIF), bestaande uit vertegenwoordigers
van de departementen en administraties.

Tijdens de evaluatieronde gaven de betrokken actoren kritische opmerkingen, aanbevelingen, meerwaarden en minpunten over het SIF. De
cel Stedenbeleid distilleerde de volgende globale vaststellingen uit de
verschillende evaluaties:

12

13
14

Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, 13 juli 1999, Stuk 31 (1999) –
Nr. 1, p. 54.
Beleidsbrief Binnenlandse Aangelegenheden en Stedenbeleid 2001-2002, p. 25.
De evaluatie gebeurde in het voorjaar van 2001 via gesprekken tijdens de stedenronde van de Vlaamse minister van Stedenbeleid.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-D (2009) – Nr. 1

18



De meerwaarde van het SIF wordt vrijwel niet in vraag gesteld, ondanks vele kritische opmerkingen.



Het impulsbeleid van het SIF heeft zijn effect niet gemist, en dit zowel op het vlak van bestuurlijke vernieuwing als op inhoudelijk vlak.



De processen die op gang zijn gebracht via het SIF mogen niet abrupt worden gestopt.



Wat de middelen betreft, wordt aangedrongen op duidelijkheid inzake reguliere middelen en SIF-middelen.



Ten aanzien van de Vlaamse overheid wordt gevraagd naar een
betere afstemming (zowel op niveau van de Vlaamse Gemeenschap
als op niveau van de steden/gemeenten), naar mogelijkheden om
van impulsbeleid naar regulier beleid over te stappen en naar meer
deskundige begeleiding en ondersteuning.

Bij de heroriëntering van het SIF naar het Stedenfonds werden de volgende principes behouden omdat ze als positief werden beschouwd:


Het werken met convenanten tussen de Vlaamse overheid en de
steden, met sluitende en dwingende afspraken tussen de Vlaamse
Regering en de steden.



Een planmatige aanpak, zonder dat door het Stedenfonds een nieuwe planningscyclus dient te worden gemaakt: de steden kunnen zich
baseren op bestaande omgevingsanalyses.



Resultaatgerichtheid, waarbij de maatschappelijke effecten en resultaten worden opgevolgd.



Continuïteit van middelen over een langere periode.



Regierol van de steden.



Een globale aanpak, waarbij het OCMW voor elke stad een bevoor15
rechte partner dient te zijn( )



Maatwerk, waarbij de stad dient aan te geven op welke terreinen zij
prioritair wil werken.

Op grond van de evaluaties heeft de cel Stedenbeleid een conceptnota
Stedenfonds opgesteld, die werd voorgelegd aan en besproken met de
burgemeesters van de steden en de leden van het ISOSIF, en die ook
werd behandeld door de interkabinettenwerkgroep, het overleg tussen
de Vlaamse minister van Stedenbeleid en de andere leden van de
Vlaamse Regering. Dit was de eerste stap naar het opstellen van het
ontwerp van decreet.
In het decreet op het Vlaams Stedenfonds (artikel 3) stelt de Vlaamse
Regering een stedenbeleid te willen voeren dat erop is gericht de stadsvlucht te stoppen en het democratisch draagvlak te verhogen. Via dat
beleid wil ze de volgende doelstellingen bereiken:

15

In de SIF-convenanten werd het partnerschap tussen stad en OCMW formeel en
expliciet geregeld, in het Stedenfonds is dat niet meer het geval.
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1. een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
2. het tegengaan van de dualisering;
3. het verhogen van de kwaliteit van bestuur.
3.1.2 Knelpunten
De twee beleidsdoelstellingen van het Vlaams stedenbeleid en de drie
beleidsdoelstellingen van het Stedenfonds zijn vaag en algemeen omschreven, en met uitzondering van de doelstelling stadsvlucht niet op
een strategisch niveau geformuleerd. De doelstellingen worden niet uitgewerkt tot operationele doelstellingen, noch worden zij nader uitgelegd
in de memorie van toelichting.


Zo wordt met betrekking tot de verhoging van de leefbaarheid op
stadsniveau en wijkniveau gesteld dat het begrip in de ruime betekenis van het woord dient te worden begrepen en bijgevolg niet alleen betrekking heeft op een beperkt territoriaal niveau (wijk of
buurt) en een beperkt aantal materies (woon- en leefkwaliteit, sociale cohesie, veiligheid), maar dat het slaat op ontwikkelingen in de
16
hele stad en kan worden betrokken op alle beleidsmateries( ).



Over dualisering wordt gesteld dat diverse studies aantonen dat risico’s op dualisering in steden groter zijn dan daarbuiten en dat dualisering zich uit op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak.



Met betrekking tot de verhoging van het democratisch draagvlak
vermeldt de memorie van toelichting dat naast het partnerschap met
instellingen en diensten ook wordt aangedrongen op een nauwe betrokkenheid van de bevolking en de lokale actoren bij de uitbouw
van het Stedenfonds. De Vlaamse Regering ziet die betrokkenheid
en participatie als een noodzakelijke voorwaarde om met enige kans
17
op succes de beoogde resultaten te bereiken( ).

Onder die algemene doelstellingen kan als het ware alles worden geplaatst, zolang het behoort tot de bevoegdheden van een stad. Het gevolg van een dergelijke algemene formulering is dat effectmeting moeilijk is. Op het einde van de beleidsovereenkomsten kan dan ook niet
worden vastgesteld of de vooropgestelde doelstellingen op het niveau
van de Vlaamse overheid al dan niet zijn bereikt.

3.2

Beleidsovereenkomsten tussen de Vlaamse Regering en de
steden

3.2.1 Keuze voor het instrument beleidsovereenkomst
De Vlaamse Regering wenst haar stedelijk beleid onder meer te realiseren door met de steden beleidsovereenkomsten af te sluiten in het ka-

16
17

Memorie van toelichting, p. 5.
Memorie van toelichting, p. 7.
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der van het Stedenfonds. Bij de parlementaire bespreking van het voorontwerp van decreet en in de memorie van toelichting verwees de minister naar de evaluatie van het SIF, waaruit zou blijken dat de steden zelf
aandringen op een specifieke financiering voor de stedelijke problematiek. Hij verwees daarnaast naar een bevraging bij de administratie van
de verschillende beleidsdomeinen, waaruit eveneens de vraag naar extra middelen voor de steden naar voren kwam. Voor het werken met
beleidsovereenkomsten verwees de minister nog naar de al bestaande
SIF-convenanten, met dien verstande dat de huidige beleidsovereenkomsten moeten worden beschouwd als documenten waarin de Vlaamse Regering en de stad tot sluitende en afdwingbare afspraken komen.
Waarom er precies voor is gekozen de steden aan te sturen via een
nieuw fonds en via het systeem van beleidsovereenkomsten, is echter
noch uit het decreet of de memorie van toelichting, noch uit de parlementaire bespreking duidelijk af te leiden.
3.2.2 Totstandkoming van de beleidsovereenkomsten
Procedure
De keuze voor beleidsovereenkomsten impliceert dat de beleidsuitvoering steunt op overleg tussen de Vlaamse Regering en de betrokken
steden, en dat beide als partners optreden. Dat houdt in dat de Vlaamse
overheid de steden de nodige ruimte geeft voor de concrete invulling
van de beleidsprioriteiten en dus ook de stedelijke autonomie respecteert. De grote beleidsruimte die aan de steden wordt gelaten, maakt
maatwerk per stad mogelijk, wat een van de krachtlijnen was bij de opstart van het Stedenfonds.
Artikel 12 van het decreet op het Vlaams Stedenfonds somt de minimale
elementen op die elke beleidsovereenkomst dient te bevatten. Het uitvoeringsbesluit van 17 januari 2003 bepaalt in artikel 4 de totstandkoming van de beleidsovereenkomst. Centraal bij die totstandkoming is de
rol van het overlegcomité, bestaande uit leden van het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-voorzitter van de stad, alsook
een afvaardiging van de Vlaamse Regering. Bij het uitvoeringsbesluit is
als bijlage een ontwerpvoorbeeld van beleidsovereenkomst opgenomen.
De steden dienen een voorstel van beleidsovereenkomst op te maken,
met daarin de strategische en operationele doelstellingen die ze in het
kader van het Stedenfonds wensen te realiseren, de maatschappelijke
effecten per strategische doelstelling en de prestaties per operationele
doelstelling die moeten worden gerealiseerd. Ze moeten voorstellen
hoeveel Stedenfondsmiddelen aan de operationele doelstellingen worden toegewezen, samen met eventuele eigen middelen of financiering
via andere fondsen. Ook moeten ze de toegevoegde waarde weergeven
van de gemaakte keuzes tegenover het huidige beleid en aangeven hoe
het OCMW, de bevolking en de lokale actoren bij de voorbereiding, de
uitvoering en de voortgangscontrole van de beleidsovereenkomst zullen
worden betrokken. Het voorstel van beleidsovereenkomst moet steunen
op een omgevingsanalyse of een diagnosenota, waarin elke stad haar
eigen stedelijke problematiek schetst.
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De cel Stedenbeleid heeft samen met de leden van het Interdepartementeel Sturingsorgaan SIF een toetsingskader ontwikkeld dat als basis
diende voor de onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en de
steden. Het toetsingskader werd besproken op de interkabinettenwerkgroep. In het toetsingskader zijn de strategische opties binnen de verschillende beleidsdomeinen van de functioneel bevoegde ministers uitgewerkt die de Vlaamse Regering op het vlak van het stedenbeleid
wenst te realiseren. Bij elke doelstelling zijn een aantal te bereiken resultaten of beoogde effecten geformuleerd. Daarnaast zijn een aantal
randvoorwaarden opgesomd die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. In de volgende domeinen werden verschillende strategische opties gemaakt: Werk en economie; Onderwijs; Wonen; Mobiliteit; Milieu;Welzijn; Jeugd; Cultuur; Ruimtelijke Ordening en Veiligheid. De steden konden op het toetsingskader een beroep doen en bepaalde strategische opties overnemen, bijkomende of andere keuzes maken en aantonen dat die noodzakelijk zijn voor hun beleid.
De voorbereidende nota’s van de steden zijn eerst besproken op de
interkabinettenwerkgroep (IKW), ter voorbereiding van het overlegcomité. Tijdens de IKW-bijeenkomsten werden de dossiers inhoudelijk beoordeeld waarbij werd uitgegaan van de volgende principes.


De autonomie van de steden moest zoveel mogelijk spelen. Stedelijke voorstellen die konden worden gekaderd in de filosofie van het
decreet en niet in tegenspraak waren met het Vlaams beleid, werden
in principe niet ter discussie gesteld.



Ministers konden eigen accenten inbrengen. Het was aan de betrokken kabinetten om daarover overleg met de stad op te zetten.

Het resultaat van de IKW bestond uit een oordeel over de door de stad
geformuleerde voorstellen, een overzicht van de aandachts-, discussieen andere knelpunten die vanuit de Vlaamse Regering tijdens het overlegcomité aan bod moesten komen en het vastleggen van de delegatie
van de Vlaamse Regering aan het overlegcomité per stad.
In het overlegcomité tussen de Vlaamse Regering en elke stad werd
vervolgens nagegaan of de strategische opties die de stad had gemaakt
door de Vlaamse Regering konden worden gedeeld, dan wel of er eventueel andere opties of accenten konden worden gelegd. Het overlegcomité formuleerde vervolgens een definitief voorstel van beleidsovereenkomst.
Knelpunten
De regelgeving is vaag over de totstandkoming van de beleidsovereenkomsten. Zo wordt de rol van het overlegcomité vaag en summier omschreven. Ook de inhoud van het overleg over de ontwerpen van beleidsovereenkomsten tussen de Vlaamse minister van Stedenbeleid en
de andere leden van de Vlaamse Regering is niet duidelijk. De betrokkenheid van de bevolking, de lokale actoren en het OCMW bij de totstandkoming en uitvoering van de beleidsovereenkomst is evenmin expliciet omschreven. Het is onduidelijk of het gaat om loutere kennisge-
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ving, raadpleging, inspraak en participatie of echte medebeslissing. Het
is een bewuste keuze geweest van de Vlaamse Regering om de steden
zelf de wijze van betrokkenheid vorm te laten geven.
Ten gevolge van de vaststelling van de visitatiecommissie dat in de steden een zoektocht gaande is naar participatiepraktijken die aansluiting
trachten te vinden bij veranderingen in stedelijke omgevingen, heeft de
Vlaams minister bevoegd voor stedenbeleid in 2007 de Werkgroep Participatie geïnstalleerd met de opdracht een visie op participatie te ontwikkelen en een beleidskader te ontwerpen dat inspirerend kan zijn voor
de praktijk van lokale bestuurders en burgers. Doel is de lokale besturen
te versterken in hun competentie aangaande participatief bestuur. In
2009 start een participatiedebat in alle Vlaamse centrumsteden.
Het toetsingskader waarin de verschillende beleidsdoelstellingen per
beleidsdomein worden geëxpliciteerd en dat wordt gebruikt om de beleidsovereenkomsten van de steden te beoordelen, is niet in de regelgeving opgenomen. Nochtans vormt het min of meer het kader voor het
overleg tussen de steden en de Vlaamse Regering.
3.2.3 Inhoud van de beleidsovereenkomsten
Opmaak
De keuze van de strategische doelstellingen van de steden, en bij uitbreiding de keuze van de projecten (operationele doelstellingen), moet
steunen op een analyse van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd en de oorzaken van die problemen. De steden dienen een
omgevingsanalyse of diagnosenota te maken op grond van al beschikbare beleidsdocumenten (bestuursakkoorden, beleidsplannen, meerjarige strategische planning).
Op grond van de diagnosenota werd een SWOT-analyse, gemaakt die
de sterktes en zwaktes van de stad schetst, alsook de opportuniteiten
en bedreigingen voor de gekozen opties. Op basis daarvan maakte de
stad een ontwerp van beleidsovereenkomst op, met de gekozen strategische en operationele doelstellingen, de maatschappelijke effecten en
de beleidsindicatoren.
Tijdens de opmaakfase van de beleidsovereenkomsten heeft de cel
Stedenbeleid een actieve rol gespeeld. Zo heeft ze de steden bijgestaan
bij het opstellen van de diagnosenota, waarbij per stad één of meer
overlegvergaderingen hebben plaatsgevonden. De cel Stedenbeleid had
daarin meer een ondersteunende rol. Daarnaast vonden met alle steden
afzonderlijk overlegmomenten plaats over strategische doelstellingen,
maatschappelijke effecten en indicatoren, operationele doelstellingen,
prestaties en meten van prestaties. In het opstellen van indicatoren en
meten van prestaties had de cel Stedenbeleid eerder een sturende rol.
De cel Stedenbeleid bereidde ook de interkabinettenwerkgroep voor,
waar de beleidsovereenkomsten werden besproken.
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Over het algemeen zijn de steden tevreden over de werkwijze en het
eindresultaat. In sommige gevallen waren er discussies, maar aan de
strategische en operationele doelstellingen (beleidsprioriteiten) die de
steden hadden voorgesteld, werd nagenoeg niet geraakt. Er was weinig
sturing vanuit de Vlaamse overheid: er werd alleen nagegaan of de opties van de steden door de Vlaamse Regering konden worden gedeeld.
De beperkte sturing is weliswaar een bewuste keuze geweest.
Kwaliteit
De administratieve bepalingen en de verbintenissen van de stad en de
Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen in een standaardovereenkomst, die grotendeels overeenstemt met de regelgeving. In de standaardovereenkomst ontbreekt echter de decretaal geregelde sanctie dat
de steden een deel van hun trekkingsrechten kunnen verliezen als de
afgesproken prestaties niet worden geleverd. De omvang van de sanctie
is echter niet bepaald of bepaalbaar. Er ontbreken eveneens bedingen
voor het geval zich betwistingen tussen de partijen voordoen.
De verbintenissen van elke stad zijn tweeledig. Er is een middelenverbintenis, waarbij de stad enkele strategische doelstellingen nastreeft
met bijbehorende maatschappelijke effecten, die kunnen worden aangetoond aan de hand van vooropgestelde indicatoren. Daarnaast heeft de
stad een resultaatverbintenis. Per strategische doelstelling heeft zij immers de verplichting een aantal operationele doelstellingen met bijbehorende prestaties te realiseren. Als zij de vooropgestelde prestaties niet
realiseert, kan een stad een deel van haar trekkingsrechten verliezen.
In elke beleidsovereenkomst is opgenomen dat de te leveren prestaties
voldoende SMART zijn geformuleerd. Dat houdt in dat de operationele
doelstellingen moeten worden vertaald naar indicatoren die voldoende
specifiek, meetbaar, aanvaard, resultaatgericht en tijdsgebonden zijn.
Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de operationele doelstellingen niet allemaal SMART zijn geformuleerd. Dat wordt ook erkend door
de cel Stedenbeleid. Bij het uitschrijven van de beleidsovereenkomsten
lag het accent volgens haar meer op de strategische keuzes en na te
streven maatschappelijke effecten en de manier waarop die worden
opgevolgd, dan op het SMART formuleren van de operationele opties.
De steden legden zich vooral toe op het duidelijk formuleren van de
prestaties, waarop ze aan de hand van de voortgangsrapporten (zie
4.3.1) zouden worden afgerekend. De SMART-analyse was eerder beperkt.
In dat verband kan worden verwezen naar de stadsmonitor: een beleidsinstrument dat in het kader van het stedenbeleid is ontwikkeld in samenwerking met experts uit de 13 steden en uit de Vlaamse administratie, middenveldorganisaties en de academische wereld. De stadsmonitor
bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een visie, gebaseerd op
het begrip duurzame ontwikkeling, die aangeeft waar de stad naar
streeft op het vlak van cultuur, vrije tijd, leren/onderwijs, natuur- en milieubeheer, ondernemen, werken, veiligheidszorg, wonen, mobiliteit, zorg
en opvang. Een tweede deel bevat ongeveer 190 indicatoren die in
kaart brengen hoe leefbaar de steden zijn en hoe duurzaam hun ontV L A A M S P A R LEMENT
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wikkeling. Bij de opmaak van de tweede reeks beleidsovereenkomsten
(2008-2013) tussen de Vlaamse Gemeenschap en de steden werd gevraagd voor het ontwerp van de diagnosenota de stadsmonitor als bron
aan te wenden.
3.2.4 Toetsing van de operationele doelstellingen en de bijbehorende prestaties aan de beleidsdoelstellingen
De steden beschikken over een grote beleidsruimte om hun stedenbeleid in te vullen. Niettemin dienen de strategische doelstellingen van
de steden, geconcretiseerd in operationele doelstellingen en bijbehorende prestaties, te beantwoorden aan de doelstellingen van het Stedenfonds.
Over het algemeen sluiten de operationele doelstellingen en de prestaties in meerdere of mindere mate aan bij de streefdoelen van het Stedenfonds. Aangezien die streefdoelen vaag zijn en ruim werden geïnterpreteerd, kan immers iedere actie of project van een stad, naargelang
de argumentatie, worden uitgelegd in termen van verhoging van de
leefbaarheid, tegengaan van de dualisering en verbetering van kwaliteit
van bestuur. Bij een vrij groot aantal prestaties (projecten) kan dan ook
worden betwijfeld of ze wel dienen te worden gefinancierd met Stedenfondsmiddelen. Het gaat om programma’s die misschien wel nuttig en
nodig kunnen zijn, maar eerder behoren tot de reguliere financiering. De
Stedenfondsmiddelen worden in die gevallen niet aangewend om een
werkelijk stedelijk beleid te voeren. Veel van die programma’s bestonden trouwens al vóór de invoering van het Stedenfonds. Bij wijze van
voorbeeld kunnen hier worden vermeld:


Subsidiëring van een vertaal- en tolkendienst ten behoeve van anderstaligen als zij zich wenden tot VDAB, ziekenhuis, school of stad,
waarbij de vraag kan worden gesteld of dat niet eerder behoort tot
de taken van de organisatie zelf.



Subsidiëring van animaties in de rust- en verzorgingstehuizen.



Verstrekking van maaltijden aan gunsttarief voor leefloners en senioren.



Begeleiden van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.



Aankoop van fietsen en milieuvriendelijke auto’s voor de stadsdiensten (aankoop volledig gefinancierd met Stedenfondsmiddelen).

Doordat steden de Stedenfondsmiddelen aanwenden om in se reguliere
uitgaven te financieren, ontstaat een ongelijkheid tegenover steden die
niet beschikken over trekkingsrechten uit het Stedenfonds en dergelijke
uitgaven via de eigen begroting moeten bekostigen of dergelijke uitgaven niet (kunnen) doen.
In vrijwel alle steden worden Stedenfondsmiddelen in meerdere of mindere mate gebruikt om eigenlijk reguliere uitgaven te financieren. Bij zijn
bezoeken aan de vijf provinciehoofdplaatsen (zie 4.5) heeft het Rekenhof ook vastgesteld dat heel wat projecten en programma’s die met het
Stedenfonds worden gefinancierd, al waren opgestart tijdens de periode
van de SIF-convenanten en nu worden voortgezet.
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-D (2009) – Nr. 1

25

4

Uitvoering van de beleidsovereenkomsten

4.1

Besteding van de Stedenfondsmiddelen

Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering aan de steden een
grote beleidsruimte te verlenen bij de keuze van hun strategische doelstellingen en het stellen van hun prioriteiten. Het opzet was voor iedere
stad een beleid op maat te kunnen maken, waarbij de sturing vanuit de
Vlaamse overheid bij de operationalisering van de strategische doelstellingen van de steden zo minimaal mogelijk moest zijn.
De Vlaamse administratie heeft een globaal overzicht gemaakt van de
besteding van de Stedenfondsmiddelen per decretale doelstelling. Bij de
uitwerking van de decretale doelstellingen gebruikte de Vlaamse administratie de volgende indeling:


verhoging van de leefbaarheid: algemene maatregelen die de hele
bevolking ten goede komen en niet uitsluitend zijn gericht op specifieke doelgroepen;



verhoging van de leefbaarheid door infrastructurele ingrepen: renovatie en bouw van woningen, grond- en pandenbeleid, verbeteren
van sportinfrastructuur, verbeteren van cultuurinfrastructuur, realisatie van stadsprojecten, enz.;



tegengaan van de dualisering: programma’s die zich specifiek richten naar bepaalde doelgroepen (kansarmen, allochtonen, minderheden, enz.);



bestuur: bestuurlijke vernieuwing, zoals het opzetten van regiefuncties, hervormen van dienstverlening, reorganisatie, enz.;



verlenging van het SIF: bedragen om aflopende SIF-projecten te
financieren (aflopende uitgaven).

Bij het onderstaande overzicht moet worden opgemerkt dat de indeling
niet absoluut is, aangezien de omschrijvingen vrij algemeen zijn. Zo
werd de renovatie van sociale woningen onder infrastructurele maatregelen geplaatst, terwijl dat ook tot dualisering kan behoren. De middelen
werden ingedeeld in het beleidsdomein dat volgens de administratie het
overwicht had in een operationele doelstelling.
Doelstelling

Bedragen

% aandeel

Leefbaarheid algemeen

131.230.670

24,28

Leefbaarheid infrastructuur

149.683.176

27,69

Tegengaan dualisering

147.168.733

27,23

Bestuur

82.310.904

15,23

Verlenging SIF

30.096.983

5,57

540.490.466

100

Totaal

De onderstaande tabel geeft voor de 13 steden en de VGC het aandeel
weer per beleidsdomein, in volgorde van belang. De indeling steunt op
de operationele doelstellingen van de steden. Ook hier is enige nuance
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vereist: bepaalde projecten kunnen immers onder diverse beleidsdomeinen worden ondergebracht.
Beleidsdomein

Bedragen

% aandeel

Wonen

87.873.509

16,63

Bestuur

71.607.522

13,25

RO/stadsproject

70.047.888

12,96

Opleiding/tewerkstelling

63.510.469

11,75

Welzijn

55.508.606

10,27

Cultuur

53.368.192

9,87

Wijk

49.043.022

9,07

Verlenging SIF

30.096.982

5,57

Onderwijs

28.690.826

5,31

Minderheden

10.008.515

1,85

Verkeer/mobiliteit

7.587.224

1,40

Gezondheid

6.731.870

1,25

Economie

4.415.841

0,82

540.490.466

100

Op vraag van het Rekenhof heeft de administratie voor alle steden een
indeling gemaakt van de Stedenfondsmiddelen op basis van de operationele doelstellingen van de betrokken stad (zie bijlage 1 en 2). Uit dat
overzicht kan worden afgeleid dat de steden de beleidsovereenkomsten
zeer verschillend invullen. Dat bevestigt dat per stad op maat werd gewerkt naargelang de beleidsprioriteiten die elke stad zelf naar voren
heeft geschoven.
4.2

Evaluatie door de steden

Uit gesprekken met de coördinatoren voor het Stedenfonds binnen de
steden blijkt over het algemeen een positieve indruk te bestaan van de
werking van het Vlaams Stedenfonds. Als positief werden ervaren:


De extra aandacht en middelen van de Vlaamse overheid om een
stedelijk beleid te voeren.



De invoering van een strategische planning met het vooropstellen
van doelstellingen en resultaten en het meten van effecten, alsook
de projectmatige manier van werken.



Het stimuleren van de steden om de resultaten te bewaken en op te
volgen.



De mogelijkheid projecten versneld te realiseren en bepaalde klemtonen te leggen, te experimenteren en een bepaalde impuls te geven.



De relatieve lage planlast (in vergelijking met het SIF en andere
subsidiestromen).



De samenwerking met de cel Stedenbeleid bij de opmaak van de
beleidsovereenkomsten.
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Het open karakter van het Stedenfonds op het vlak van doelstellingen.
Inhoudelijke opvolging

De uitvoering van de beleidsovereenkomsten wordt enerzijds opgevolgd
via de voortgangsrapporten die elke stad en de VGC dienen op te stellen en anderzijds via een visitatie aan de steden door een daartoe opgerichte commissie.
4.3.1 Voortgangsrapporten
In de beleidsovereenkomsten tussen de steden en de Vlaamse Gemeenschap zijn per strategische doelstelling de beoogde maatschappelijke effecten vermeld. Om te kunnen meten of de maatschappelijke effecten zijn bereikt, zijn telkens een aantal indicatoren aangegeven. Per
strategische doelstelling zijn ook één of meer operationele doelstellingen opgenomen, met daaraan gekoppeld één of meer prestaties die de
stad dient te leveren.
Elke stad dient na de helft en op het einde van de looptijd van de beleidsovereenkomst een voortgangsrapport te bezorgen aan de minister
van Stedenbeleid. In een voortgangsrapport wordt de realisatiegraad
gemeten. Per strategische doelstelling worden relevante feiten vermeld,
al dan niet aan de hand van cijfers, en wordt de uitvoering geëvalueerd.
Per operationele doelstelling geeft de stad weer of het doel is bereikt en
of de vooropgestelde prestaties zijn geleverd.
Over het algemeen hebben de steden de vooropgestelde prestaties
geleverd, behoudens een aantal investeringsprojecten, maar dat komt
18
doorgaans door de langere doorlooptijd van dergelijke dossiers( ). De
opvolging van de prestaties en de meting ervan vormde voor de steden
geen probleem. Het grootste deel van de prestaties werd gemeten aan
de hand van zuiver kwantitatieve meetfactoren (bijvoorbeeld: aantal begeleidingen werklozen, aantal activiteiten,…), zonder dat een echte effectmeting werd gedaan. De regelgeving laat wel toe dat prestaties in
kwantificeerbare grooteenheden of indicatoren worden uitgedrukt.
Wat betreft het meten van de maatschappelijk effecten (op strategisch
niveau), blijken de indicatoren uit de beleidsovereenkomsten niet altijd
even dienstig te zijn of te voldoen.


18

Enkele indicatoren hebben betrekking op het aantal prestaties of
activiteiten (bijvoorbeeld: aantal meldingen van overlast bij politie,
aantal gebruikers van bepaalde diensten, aantal bijeenkomsten,
aantal deelnemers aan een cursus, aantal tussenkomsten OCMW,
aantal gebruikers sportinfrastructuur, enz.) Die indicatoren zijn ge-

De steden hebben tot eind 2009 om gelden bestemd voor investeringsprojecten te
besteden.
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makkelijk meetbaar, maar zeggen weinig over de maatschappelijke
effecten.


Sommige maatschappelijke effecten zijn sowieso moeilijk meetbaar
(bijvoorbeeld: stijging van de fiscale draagkracht/stijging netto belastbaar inkomen).



Bepaalde maatschappelijke effecten zijn te ruim gedefinieerd (bijvoorbeeld: leegstand in de stad is verminderd kan beter worden beperkt tot een bepaalde wijk).



Maatschappelijke effecten kunnen niet altijd worden aangetoond op
grond van één bepaalde indicator: ze kunnen ook het resultaat zijn
van andere strategische doelstellingen (bijvoorbeeld: minder stadsvlucht kan het gevolg zijn van een bepaald woonbeleid, maar van
maatregelen op het vlak van jeugdbeleid, mobiliteit, onderwijs, sport,
enz.).



Bij sommige indicatoren waren geen nulmetingen uitgevoerd.

Doordat de maatschappelijke effecten niet altijd even nauwkeurig zijn
omschreven en de gehanteerde indicatoren niet altijd even dienstig zijn,
is het moeilijk na te gaan of het gevoerde beleid in het kader van het
Stedenfonds de beoogde en gewenste effecten heeft teweeggebracht.
De visitatiecommissie (zie verder) beval aan om het operationele niveau
zo beknopt mogelijk te houden en niet een veelheid aan prestaties op te
nemen. Zij raadde wel aan om bijkomen “zachte” indicatoren die de
kwaliteit meten, op te nemen.
In de nieuwe beleidsovereenkomsten voor de periode 2008-2013 zijn er
op maat van iedere stad wel een aantal beleidsindicatoren overeengekomen wat zou moeten leiden tot een betere opvolging van de maatschappelijke evoluties. De steden kregen hierbij de deskundige ondersteuning van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.
4.3.2 Visitatiecommissie
Voor de evaluatie van de beleidsovereenkomsten werd een visitatiecommissie opgericht. Die commissie, gemengd samengesteld uit lokale
politici en ambtenaren, academici en experts, bracht in 2005 elke stad
en de VGC een bezoek, met als opdracht na te gaan hoe ver de steden
staan met de uitvoering van de beleidsovereenkomst, wat de steden van
elkaar kunnen leren en wat de Vlaamse overheid uit de visitatie en de
ervaringen van de steden kan leren.
De opdracht van de visitatiecommissie was eerder gericht op de evaluatie van de beleidsovereenkomsten (en de uitvoering ervan door de steden) en van het Stedenfonds als instrument, dan wel op het nagaan van
de efficiëntie en effectiviteit van de bestede middelen. In december
2005 maakte de visitatiecommissie haar rapport Leren van en over steden.
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Aan de volgende vaststellingen van de visitatiecommissie is al gevolg
gegeven.


De vaststellingen met betrekking tot het strategische niveau in de
beleidsovereenkomsten hebben geleid tot een vernieuwde aanpak.



De bevindingen over de zoektocht in de steden naar het realiseren
van participatie hebben geleid tot het opstarten van de Werkgroep
Participatie.



De bevinding dat het Stedenfonds voor de Vlaamse overheid ook
een opdracht inhoudt die breder reikt dan die van de Vlaamse minister verantwoordelijk voor het Stedenfonds en dat de medeverantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid bij de uitwerking van de
prioriteiten van de steden sterker tot uiting dient te komen, heeft geleid tot het afsluiten van stadscontracten met de 13 steden in december 2007. Die stadscontracten bestaan uit twee delen:
-

een algemeen deel dat gezamenlijk is voor de 13 steden en
handelt over het beleidsdomein “wonen”, met als doel als gelijkwaardige partners na te gaan op welke wijze de Vlaamse Regering de stadsbesturen kan ondersteunen bij de ontwikkeling en
uitvoering van een volwaardig lokaal woonbeleid;

-

een gedeelte specifiek voor elke stad over een integraal stadsproject, met als doel een efficiënte samenwerking te realiseren
door de timing en de financiële middelen van het Vlaams Gewest
af te stemmen op de uitvoering van het stadsproject.

De visitatieronde voorzien voor 2007 ging niet door omdat dit volgens de
administratie te belastend zou zijn voor de steden, amper twee jaar na
de eerste visitatie. De idee van een dergelijke visitatie zou voor de toekomst echter niet worden verlaten.
4.4

Financiële opvolging

4.4.1 Regelgeving
De juridische basis van de financiële controle op de Stedenfondsmiddelen is vervat in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van
19
17 januari 2003( ), dat bepaalt dat de afdeling Gemeenten, OCMW en
Provincies (nu de Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën
en Personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur) op jaarbasis verantwoordelijk is voor de administratieve controle van de financiële
verrichtingen in het kader van de beleidsovereenkomst, het toezicht
erop en het nemen van eventuele sanctiemaatregelen. Ter uitvoering
van die bepaling heeft de Vlaamse minister van Stedenbeleid twee omzendbrieven gestuurd over de jaarlijkse administratieve controle en de

19

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2003 tot uitvoering van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de
verdeling van het Vlaams Stedenfonds.
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overdracht van niet-vastgelegde trekkingsrechten( ). De omzendbrieven bevatten onder meer een aantal richtlijnen voor de inbreng van de
kosten, de opname van de trekkingsrechten in de stedelijke begroting,
de boekhoudkundige verwerking van de trekkingsrechten en de vorm
van het financiële overzicht dat elke stad ieder jaar aan de Vlaamse
overheid dient te bezorgen.
4.4.2 Financiële rapportering door de steden
In het financiële overzicht geven de steden de bestedingen van de Stedenfondsmiddelen in het betrokken kalenderjaar weer tot op het niveau
van de operationele doelstellingen. De stad dient een onderscheid te
maken tussen wat ze zelf heeft besteed en wat is besteed door derden
(onder meer vzw’s, OCMW, enz.). Die derden dienen nominatief te worden opgesomd. Binnen de bestedingen wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen wat al in het betrokken jaar is aangerekend en
wat is vastgelegd (en nog niet is aangerekend).
Het Rekenhof stelt vast dat de steden de financiële overzichten niet op
uniforme wijze invullen. De meesten steden geven jaarlijks alleen een
overzicht van de aanrekeningen en vastleggingen van dat betrokken
jaar. Vastleggingen van voorgaande jaren die intussen zijn aangerekend, worden niet aangepast in de overzichtstabel. Slechts enkele steden (Gent, Leuven en Mechelen) passen de bedragen van de vastleggingen van de voorgaande jaren aan de intussen uitgevoerde aanrekeningen aan. Alleen zo kan de Vlaamse overheid op de hoogte blijven
van de werkelijke bestedingen van een bepaalde stad. Op grond van de
huidige financiële rapporteringen heeft de Vlaamse administratie geen
zicht op wat elke stad effectief al heeft betaald/aangerekend. Bijgevolg
weet zij ook niet of de middelen per operationele doelstelling zijn uitgeput. Evenmin heeft zij enig zicht hebben op de grootte van de reservefondsen binnen elke stad op het einde van elk jaar.
De onderstaande tabel geeft per stad de evolutie weer van het reservefonds (toestand op 31 december). Het reservefonds bestaat uit het totaal bedrag van de ontvangen trekkingsrechten verminderd met de aan21
rekeningen (werkelijke betalingen)( ).

20

21

Omzendbrief BA-03/11 voor de bestedingen vanaf 2003 en Omzendbrief BA –
05/08 voor de bestedingen vanaf 2006.
Bedragen zoals de steden ze hebben doorgegeven aan de Vlaamse administratie
(op verzoek van het Rekenhof). Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het reservefonds niet op uniforme wijze wordt berekend: sommige steden nemen nog niet
aangerekende vastleggingen erin op, ander niet.
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2003
Aalst

2004

2005

2006

2007

786.708

857.962

1.935.202

- 1.226.114

2.355.629

Antwerpen

6.251.629

13.076.948

17.973.403

12.614.827

10.468.099

Brugge

1.970.630

2.576.141

3.482.114

3.373.598

3.849.156

Genk

-

3.858.671

3.758.046

5.348.747

6.147.215

Gent

2.337.140

4.211.765

5.331.747

4.534.632

3.828.947

Hasselt
Kortrijk

554.000

554.000

277.000

0

942.557

Leuven

860.878

1.091.735

1.710.155

1.446.683

1.367.194

Mechelen

1.274.307

1.988.993

2.233.555

2.203.830

2.806.753

Oostende

5.523.394

5.376.217

5.779.302

5.300.693

5.075.391

Roeselare

827.119

1.341.507

2.018.571

1.081.393

103.979

763.385

1.534.677

2.189.486

2.477.572

1.628.470

14.372.982

14.121.909

13.457.673

11.832.699

50.841.598

60.810.490

50.613.534

50.406.089

St-Niklaas
Turnhout
VGC
Totaal

21.149.190

De steden plaatsen de trekkingsrechten niet op een aparte thesaurierekening. Daardoor komen de intresten die de trekkingsrechten genereren, ten goede aan de algemene middelen van de stad. Omdat de trekkingsrechten uit het Stedenfonds zijn bestemd voor een specifiek doel,
dienen de intresten die voortvloeien uit die gelden ook terug te vloeien
naar het Stedenfonds (van die welbepaalde stad). Gelet op de omvang
van de trekkingsrechten, de grootte van de reservefondsen en de nog
niet aangerekende vastleggingen gaat het hier om aanzienlijke bedragen, die niet worden aangewend voor de doeleinden van het Stedenfonds en die de stad kan gebruiken in haar begroting.
Een oplossing hiervoor is de gelden te storten op een aparte thesaurierekening.
4.4.3 Financiële controle door de administratie
Jaarlijks voert de Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en
Personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een financiële
controle uit op de bestedingen. Voor bestedingsjaar 2003 voerde de
afdeling bij elke stad en de VGC een controle uit, vanaf bestedingsjaar
2004 werd alleen nog een controle uitgevoerd in Antwerpen, Gent en de
VGC (de drie grootste), plus drie à vier steden.
De controle steunt op een selectie van strategische en operationele
doelstellingen. Voor die selectie bestaan geen formele criteria, maar er
wordt getracht trachten rekening te houden met het financiële gewicht
per doelstelling en met het feit of veel met derden wordt gewerkt. Ieder
jaar selecteert het agentschap andere doelstellingen. Binnen de geselecteerde doelstellingen worden zoveel mogelijk uitgaven bekeken. Er
wordt echter geen formeel onderscheid gemaakt tussen meer en minder
risicovolle uitgaven.
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Inhoudelijk bekijkt het agentschap altijd de jaarrekeningen van de geselecteerde derden. Ook gaat bijzondere aandacht naar de representatieen restaurantkosten, waarbij wordt beoordeeld of ze niet onredelijk zijn
of niet te frequent voorkomen. Het agentschap onderzoekt voornamelijk
of de aangegeven uitgaven werkelijk zijn gedaan, of de ingebrachte
kosten kunnen worden aangerekend aan de operationele doelstelling/prestatie, of er geen dubbele subsidiëring is, of de afschrijvingsbepalingen correct worden nageleefd, enz. Naleving van de wetgeving op
de overheidsopdrachten (bijvoorbeeld bij grote infrastructuurwerken)
wordt in principe niet gecontroleerd.
Van elke controle wordt een verslag opgemaakt, dat een lijst bevat van
de gecontroleerde doelstellingen en van de derden waarbij een controle
heeft plaatsgevonden. Het controleverslag vermeldt verder de gemaakte
opmerkingen en de voorstellen tot eventuele sanctiemaatregelen (terugvordering) bij onvoldoende verantwoorde of niet-aanvaarde uitgaven.
Elke gecontroleerde stad krijgt een kopie van het verslag met eventueel
het verzoek bepaalde niet-aanvaarde uitgaven terug te storten.
Uit studie van de financiële controleverslagen en de eigen onderzoeken
van het Rekenhof (zie 4.5) blijkt dat de controle door de afdeling Lokale
en Provinciale Besturen degelijk is. Hoewel bepaalde uitgaven niet kunnen worden gelieerd aan de doelstellingen van het Stedenfonds, gaat
de administratie in een aantal schaarse gevallen niet altijd over tot een
terugvordering van de in se niet-aanvaarde inbreng van kosten. Hiervoor was wel telkens een motivering gegeven in het controleverslag van
de administratie. Het Rekenhof meent dat het wel degelijk tot de taken
van de controlerende overheid behoort te beoordelen of bepaalde kosten al dan niet kunnen worden aangerekend op middelen van het Stedenfonds.
4.5

Onderzoek door het Rekenhof in de vijf provinciehoofdsteden

Het Rekenhof heeft in de vijf provinciehoofdsteden de verantwoordingsstukken van de uitgaven onderzocht. Tijdens die bezoeken heeft het
ook interviews afgenomen met de plaatselijke coördinatoren of verantwoordelijken voor het Stedenfonds. Per stad heeft het Rekenhof enkele
strategische en operationele doelstellingen geselecteerd en gecontroleerd of de daarop betrokken verantwoordingsstukken in overeenstemming waren met de doeleinden in de beheersovereenkomst en of de
uitgaven op een rechtmatige wijze zijn gebeurd.
Tijdens zijn controles heeft het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen gedaan:


In een aantal gevallen worden Stedenfondsmiddelen ingezet om
operationele doelstellingen en programma’s te financieren die eigenlijk tot de reguliere werking van een stad behoren.
-

Veel Stedenfondsmiddelen worden gebruikt om personeel te betalen (voornamelijk via subsidies aan derden), dat bovendien
meestal al in dienst was vóór de start van het Stedenfonds. Zo
stelde een stad een personeelslid ter beschikking aan een lokale
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organisatie, waarbij ze de loonkost terugvorderde via middelen
van het Stedenfonds. In een bepaald jaar werd voor dat personeelslid zelfs tweemaal een jaarloon ingebracht.
-

In één stad werd het volledige bedrag van de aankoop van elektrische dienstwagens ten laste gelegd van het Stedenfonds, terwijl de aankoop van dienstwagens een reguliere uitgave is.

-

Kosten voor algemene vorming en opleiding van personeelsleden (van vzw’s) zijn niet altijd gelieerd aan de doelstellingen van
het Stedenfonds.

-

Andere moeilijk aanvaardbare kosten zijn: kosten voor een tevredenheidsmeting in rusthuizen, het saldo van een factuur voor
een sinterklaasfeest, aankopen voor voedingswaren en drank
door gesubsidieerde vzw’s, plaatsen van een nieuw biljartlaken
binnen een OCMW-residentie, kosten voor de opkuis van een
braderij, kosten voor goederenvervoer voor de aardbeving in Pakistan, reis- en verblijfskosten in het kader van internationale
samenwerking van steden, kosten van een kindercrèche (31.145
EUR) voor de opvang van kinderen van deelnemers aan een
project toeleiding naar onthaalonderwijs.



Eén stad heeft de infrastructuurwerken aan een schoolomgeving
volledig aangerekend op middelen van het Stedenfonds. Die stad
kreeg echter voor dezelfde werken subsidies van het Vlaams Gewest voor 50% van de totale kostprijs (dubbele subsidiëring).



Met sommige verenigingen zijn geen overeenkomsten afgesloten,
waardoor niet kan worden nagegaan of de gesubsidieerde projecten
werden gerealiseerd en of de ingebrachte kosten projectgerelateerd
zijn.



Niet alle facturen worden voorzien van een volgnummer met vermelding Stedenfonds Vlaanderen, zoals is voorgeschreven door de omzendbrief (om dubbele inbreng van kosten tegen te gaan).

Dergelijke uitgaven houden een oneigenlijk gebruik in van de middelen
van het Stedenfonds.
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5

Algemene conclusie

Bij de verdeling van de middelen onder de 13 steden die het decreet op
het Stedenfonds heeft aangewezen, is er geen duidelijk verband tussen
het aandeel van elke stad in het Stedenfonds en de problematiek binnen
elke stad die het Stedenfonds wil verhelpen. De verschillen tussen steden met een gelijkaardig aantal inwoners zijn moeilijk te verantwoorden.
Bij de verdeling spelen de achterstellings- en kansarmoedecriteria van
het vroegere SIF nog een belangrijke rol.
De Vlaamse overheid opteerde voor een minimale sturing via beleidsovereenkomsten, waarbij op maat van elke stad kan worden gewerkt
volgens de prioriteiten die de stad zelf legt. De beleidsdoelstellingen zijn
echter zo vaag geformuleerd, dat het gevoerde beleid moeilijk kan worden beoordeeld. Ook de operationele doelstellingen in de beleidsovereenkomsten zijn niet altijd SMART geformuleerd en op strategisch niveau zijn de gehanteerde indicatoren niet altijd even dienstig om de beoogde maatschappelijke effecten te meten. Daardoor kan niet worden
nagegaan of de beoogde doelstellingen zijn bereikt. In vrijwel alle steden worden met middelen van het Stedenfonds programma’s gefinancierd die eigenlijk tot de reguliere uitgaven behoren. Op die manier
wordt de kans gemist om een echt stedelijk beleid te voeren en ontstaat
een ongelijkheid tegenover steden die geen Stedenfondsmiddelen krijgen.
De richtlijnen voor de financiële rapportering door de steden worden niet
uniform toegepast en zijn ontoereikend: de Vlaamse Regering heeft
geen volledig zicht op de jaarlijkse evolutie van de werkelijke uitgaven,
noch op de samenstelling van het reservefonds. De intresten die de
trekkingsrechten genereren, gaan niet naar het Stedenfonds, maar naar
de algemene middelen van de stad. De inhoudelijke opvolging van de
beleidsovereenkomsten en de financiële controle op de uitgaven door
de steden is behoorlijk. De administratie onderwerpt echter niet alle bestedingsjaren van iedere stad aan een controle en gaat niet altijd over
tot een terugvordering van niet-aanvaarde uitgaven.
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Aanbevelingen



De verdeling van de trekkingsrechten dient te gebeuren op grond
van objectieve, toetsbare en recente criteria, die op alle steden worden toegepast.



De beleidsdoelstellingen in het kader van het Vlaams Stedenfonds
dienen op een toetsbare wijze te worden geformuleerd, zodat het
doelbereik kan worden gemeten. Ook als de Vlaamse Regering opteert voor een minimale sturing van de steden, moeten de keuzes
die zij maakt duidelijk en zichtbaar zijn. Reguliere stedelijke uitgaven
kunnen in principe niet worden gefinancierd via middelen van het
Stedenfonds.



De operationele doelstellingen in de beleidsovereenkomsten dienen
altijd SMART te worden geformuleerd. De beleidsovereenkomsten
dienen realistische en nauwkeurige maatschappelijke effecten te
bevatten, alsook relevante indicatoren, die inzicht geven in de effecten van het beleid.



De richtlijnen voor de financiële rapportering door de steden dienen
te worden verduidelijkt en consequent te worden toegepast.



De intresten die door de trekkingsrechten worden gegenereerd, dienen terug te vloeien naar de middelen van het Stedenfonds (per
stad) en niet naar de algemene middelen van de betrokken stad.



De financiële controle op de bestedingen zou voor elke stad jaarlijks
moeten gebeuren, bij voorkeur aan de hand van risicofactoren (bijvoorbeeld kans op dubbele subsidiëring, samenwerking met derden,
cofinanciering, enz). Aan de bevindingen van de controles dienen de
gepaste gevolgen te worden gegeven.
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7

Antwoord van de minister

In zijn antwoord van 17 juni 2009 focust de Vlaamse minister van Stedenbeleid vooral op de aanbevelingen voor een duidelijkere en beter
controleerbare financiële rapportering en op de opmerkingen over het
meten van prestaties en effecten.
Over het verdelingsmechanisme stelt de minister dat het de volgende
Vlaamse Regering toekomt eventuele aanpassingen voor te stellen.
De minister benadrukt dat de huidige regelgeving het mogelijk maakt
dat prestaties in kwantificeerbare eenheden worden uitgedrukt en dat er
in de nieuwe beleidsovereenkomsten specifieke beleidsindicatoren per
stad zijn opgenomen.
Wat betreft de financiële rapportering, opvolging en controle kan de
minister zich grotendeels scharen achter de voorgestelde verfijningen
en verbeterpunten. Zo wil de minister op korte termijn gevolg geven aan
de volgende aanbevelingen:


alle bestedingsjaren van iedere stad aan een controle onderwerpen;



waken over de uniforme invulling van de financiële overzichten door
de steden;



de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten door de
steden opnemen in de jaarlijkse controleopdracht;



bij een herschikking of toename van de middelen per operationele
doelstelling nagaan en beoordelen of bepaalde kosten al dan niet
kunnen worden aangerekend op middelen van het Stedenfonds dan
wel of ze behoren tot de reguliere werking en de genomen beslissing daarover motiveren;



de decretaal geregelde sanctiemaatregelen effectief opleggen en
uitvoeren;



het plaatsen van de trekkingsrechten van de steden op een aparte
thesaurierekening, zodat de intresten terugvloeien naar het Stedenfonds en niet langer bij de algemene middelen van de stad komen.
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Bijlage 1: Verdeling van de trekkingsrechten per stad
en per beleidsdomein(22)
AALST
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

RO/stadsproject

4.080.843

42,31

Welzijn

2.667.328

27,65

Wonen

1.072.515

11,12

Wijk

621.056

6,44

Verkeer/mobiliteit

619.750

6,43

Onderwijs

334.656

3,47

SIF

110.930

1,15

Opleiding/tewerkstelling

69.698

0,72

Cultuur

68.350

0,71

Totaal

9.645.126

100

ANTWERPEN
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Wonen

65.705.433

28,96

Welzijn

46.343.927

20,43

Opleiding/tewerkstelling

41.608.217

18,34

SIF

20.963.782

9,24

Cultuur

17.458.111

7,69

Onderwijs

12.822.062

5,65

Bestuur

10.206.468

4,50

Wijk

6.999.133

3,08

Gezondheid

4.777.686

2,11

226.884.819

100

Totaal

22

Dit overzicht heeft de administratie gemaakt op vraag van het Rekenhof. Het is
louter indicatief. Operationele doelstellingen kunnen soms betrekking hebben op
meer dan één beleidsdomein.
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BRUGGE
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Wonen

3.383.625

23,89

Cultuur

2.778.520

19,61

Wijk

2.762.573

19,50

Opleiding/tewerkstelling

2.568.860

18,13

RO/stadsproject

1.762.178

12,44

SIF

750.092

5,30

Bestuur

160.000

1,13

14.165.848

100,00

Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

RO/stadsproject

7.121.160

26,05

Wijk

5.075.217

18,56

Opleiding/tewerkstelling

4.831.270

17,67

Wonen

4.447.188

16,27

SIF

2.158.643

7,90

Onderwijs

1.517.357

5,55

Minderheden

1.011.818

3,70

Bestuur

700.000

2,56

Cultuur

435.479

1,59

40.733

0,15

27.338.865

100,00

Bedragen

%aandeel

Bestuur

41.280.425

35,76

RO/stadsproject

18.711.641

16,21

Wijk

16.206.750

14,04

Cultuur

11.659.007

10,10

Onderwijs

7.838.880

6,79

Minderheden

7.600.688

6,59

Opleiding/tewerkstelling

7.019.116

6,08

Wonen

2.060.557

1,79

Economie

1.434.586

1,24

Gezondheid

1.333.280

1,16

274.473

0,24

115.419.403

100,00

Totaal

GENK

Economie
Totaal

GENT
Beleidsdomein

Verkeer/mobiliteit
Totaal
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HASSELT
Beleidsdomein
Cultuur
RO/stadsproject
Verkeer/mobiliteit
Economie
Totaal

Bedragen
4.582.172
2.270.600
615.000
517.480
7.985.252

%aandeel
57,39
28,43
7,70
6,48
100,00

Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Bestuur

5.368.228

53,75

Wijk

4.620.080

46,25

Totaal

9.988.308

100,00

KORTRIJK

LEUVEN
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Wijk

5.889.608

45,92

Wonen

2.266.921

17,68

Opleiding/tewerkstelling

1.860.823

14,51

Bestuur

1.292.804

10,08

SIF

808.949

6,31

Welzijn

487.540

3,80

Onderwijs

218.265

1,70

12.824.910

100,00

Totaal

MECHELEN
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Bestuur

7.409.000

38,19

Wijk

4.111.000

21,19

Cultuur

3.266.243

16,83

Verkeer/mobiliteit

2.113.000

10,89

Wonen

1.203.961

6,20

RO/stadsproject

749.927

3,86

SIF

550.750

2,84

19.403.881

100,00

Totaal
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OOSTENDE
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

RO/stadsproject

10.271.832

44,81

Cultuur

6.109.221

26,65

Wonen

1.975.718

8,62

SIF

1.791.637

7,82

Economie

1.124.880

4,91

Onderwijs

956.913

4,18

Welzijn

337.500

1,47

Minderheden

189.632

0,83

Bestuur

111.551

0,49

50.904

0,22

22.919.788

100,00

Gezondheid
Totaal

ROESELARE
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Wonen

2.231.000

35,02

Opleiding/tewerkstelling

1.077.500

16,91

RO/stadsproject

2.062.760

32,38

Verkeer/mobiliteit

750.000

11,77

Wijk

250.000

3,92

6.371.260

100,00

Totaal

SINT-NIKLAAS
Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Verkeer/mobiliteit

3.215.000

40,39

Bestuur

1.707.707

40,39

Economie

1.298.162

16,31

RO/stadsproject

1.104.478

13,88

Wonen

407.553

5,12

Wijk

226.750

2,85

7.959.650

100,00

Beleidsdomein

Bedragen

%aandeel

Wonen

5.119.038

93,53

Bestuur

230.500

4,21

SIF

123.818

2,26

5.473.356

100,00

Totaal

TURNHOUT

Totaal
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VGC
Thema

Bedragen

%aandeel

21.912.470

40,50

Cultuur

7.011.089

12,95

Welzijn

5.672.311

10,48

Onderwijs

5.002.693

9,25

Opleiding/tewerkstelling

4.474.983

8,27

Bestuur

3.140.840

5,80

SIF

2.838.382

5,25

Wijk

2.280.855

4,22

Minderheden

1.206.377

2,23

570.000

1,05

54.110.000

100,00

RO/stadsproject

Gezondheid
Totaal

V L A A M S P A R LEMENT

38,19

0,49

Mechelen
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5,8

4,21

Turnhout

VGC

21,45

SintNiklaas

Roeselare

12,95

26,65

10,08

Leuven

Oostende

16,83

53,75

Kortrijk

57,39

Gent

Hasselt

1,59

10,1

2,56

35,76

Genk

19,61

7,69

4,5

1,13

Antwerpen

Brugge

0,71

Cultuur

Aalst

Bestuur

1,05

0,22

1,16

2,11

Gezondheid

16,31

4,91

6,48

1,24

0,15

Economie

2,23

0,83

6,59

3,7

Minderheden

9,25

4,18

1,7

6,79

5,55

5,65

3,47

Onderwijs

8,27

16,91

14,51

6,08

17,67

18,13

18,34

0,72

Opleiding/
tewerkstelling

40,5

13,88

32,38

44,81

3,86

28,43

16,21

26,05

12,44

42,31

RO/
stadsproject

5,25

2,26

7,82

2,84

6,31

7,9

5,3

9,24

1,15

SIF

40,39

11,77

10,89

7,7

0,24

6,43

Verkeer/
mobiliteit

Bijlage 2: Procentuele verdeling van de trekkingsrechten per beleidsdomein en per stad

10,48

1,47

3,8

20,43

27,65

Welzijn

4,22

2,85

3,92

21,19

45,92

46,25

14,04

18,56

19,5

3,08

6,44

Wijk

93,53

5,12

35,02

8,62

6,2

17,68

1,79

16,27

23,89

28,96

11,12

Wonen
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Bijlage 3: Antwoord van de minister
Betreft : Audit van het Rekenhof betreffende de verdeling en besteding
van de middelen van het Vlaams Stedenfonds 2003-2007
Mijnheer de Eerste voorzitter,
Ik heb het ontwerpverslag met betrekking tot de verdeling en de besteding van de middelen van het Vlaams Stedenfonds 2003-2007 in goede
orde ontvangen. De door u uitgebrachte conclusies en aanbevelingen
zijn helder geformuleerd en bevatten belangrijke aandachtspunten voor
het toekomstige Stedenbeleid. In mijn reactie zal ik vooral focussen op
de aanbevelingen m.b.t. een duidelijkere en beter controleerbare financiële rapportering en op de opmerkingen m.b.t. het meten van prestaties
en effecten.
Gezien de huidige beleidsovereenkomsten die tussen de steden en de
Vlaamse overheid zijn afgesloten in het kader van het Vlaams Stedenfonds een engagement inhouden tot 2013 en gezien vandaag een studie loopt naar mogelijke nieuwe financieringswijzen van steden en gemeenten, zal ik in mijn antwoord niet verder ingaan op het ter discussie
gestelde verdelingsmechanisme. Het komt de volgende Vlaamse Regering toe om -op basis van de uitkomst van het lopende studiewerk, de
door u uitgevoerde audit en de bevindingen van de Visitatiecommissieeventuele aanpassingen aan het huidige verdelingsmechanisme voor te
stellen, bij voorkeur volgens een geactualiseerde mix van objectieve
criteria.
De beperkte sturing door de Vlaamse overheid en de grote beleidsruimte die aan de steden wordt gelaten, is een bewuste keuze geweest bij
de oprichting van het Stedenfonds en moet maatwerk per stad mogelijk
maken. Zoals u zelf in uw rapport stelt, sluiten de operationele doelstellingen en prestaties over het algemeen goed aan bij de doelstellingen
van het Stedenfonds en hebben de steden de vooropgestelde prestaties
in grote mate geleverd, behoudens voor een aantal investeringsprojecten waarvoor een langere doorlooptijd bestaat (tot eind 2009).
Het Rekenhof merkt op dat de prestaties gemeten worden aan de hand
van zuiver kwantitatieve meetfactoren zonder echte effectmeting. De
huidige regelgeving laat echter toe dat prestaties in kwantificeerbare
eenheden worden uitgedrukt. Bovendien zijn in de nieuwe beleidsovereenkomsten voor de periode 2008-2013 wel degelijk specifieke beleidsindicatoren per stad opgenomen. De steden kregen hierbij ondersteuning van de Studiedienst Vlaamse Regering. Dat moet ertoe leiden dat
maatschappelijke evoluties beter opgevolgd kunnen worden.
Wat betreft de financiële rapportering, opvolging en controle kan ik mij
grotendeels achter de door het Rekenhof voorgestelde verfijningen en
verbeterpunten scharen. Het Rekenhof stelt vast dat de financiële controle door de Vlaamse administratie op de uitgaven van de steden degeV L A A M S P A R LEMENT
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lijk is maar dat de financiële rapportering door de steden vandaag niet
volstaat om zicht te krijgen op de effectieve aanrekeningen en uitgaven
per operationele doelstelling, noch op de grootte van de reservefondsen.
Het Rekenhof formuleert een aantal concrete aanbevelingen om de rapportering en controle van de uitgaven te verbeteren. voor zover de voorgestelde verbeterpunten niet tot een wijziging van het decreet of van de
aangegane overeenkomsten nopen en binnen lopende zaken kunnen
worden uitgevoerd, wil ik hier graag op korte termijn gevolg aan geven.
Zo zal ik mijn administratie opdracht geven om vanaf heden
-

-

-

alle bestedingsjaren van iedere stad aan een controle te onderwerpen.
te waken over de uniforme invulling van de financiële overzichten
door de steden en over de aanpassing van de bedragen van de
vastleggingen van de vorige jaren aan de intussen uitgevoerde aanrekeningen.
de naleving van de wet op de overheidsopdrachten door de steden
op te nemen in de jaarlijkse controleopdracht.
bij een herschikking of toename van de middelen per operationele
doelstelling na te gaan en te beoordelen of bepaalde kosten al dan
niet op het Stedenfonds kunnen worden aangerekend dan wel of de
aangerekende kosten eigenlijk tot de reguliere werking behoren. Ik
zal het Agentschap Binnenlands bestuur ook uitdrukkelijk vragen om
de genomen beslissing schriftelijk te motiveren.
de decretaal geregelde sanctiemaatregelen in geval van niet geleverde prestaties of oneigenlijke aanwending van Stedenfondsmiddelen ook effectief op te leggen en uit te voeren.

Tenslotte stelt het Rekenhof vast dat de steden de trekkingsrechten niet
op een aparte thesaurierekening plaatsen, waardoor de interesten op
deze trekkingsrechten bij de algemene middelen van de stad komen en
niet terugvloeien naar het Stedenfonds. Het hof laakt deze praktijk en
pleit ervoor om de trekkingsrechten op een aparte thesaurierekening te
plaatsen: een aanbeveling waartoe ik de steden via mijn administratie
de opdracht zal laten geven.
Hiermee denk ik, geachte Eerste voorzitter, op korte termijn uitvoering
te kunnen geven aan een aantal concrete aanbevelingen uit het ontwerpverslag met betrekking tot de auditresultaten van het Stedenfonds
2003-2007, dat ik algemeen als positief beschouw.
Hoogachtend,
Marino Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering
C.C.: de heer Jozef Van Ingelgem, Hoofdgriffier
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