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VOORWOORD

Voor u ligt het eerste jaarverslag dat het Kenniscentrum Vlaamse steden 
aflevert. Het Kenniscentrum Vlaamse steden, sinds juni 2007 operationeel, 
ambieert een concrete meerwaarde te realiseren voor de centrumsteden. 
Het Kenniscentrum wil op een verdiepende en gespecialiseerde manier 
kennis uit de steden koppelen om zo op een vernieuwende manier bij te 
dragen aan een innovatief stedelijk beleid. In overleg met de centrumsteden 
wil het Kenniscentrum het stedelijk beleid hoger op de Vlaamse, Brusselse, 
Federale en Europese agenda plaatsen. 

Naast het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen, is tijdens dit startjaar vooral gewerkt 
aan de opbouw van enkele programma’s voor de komende jaren. Het collectief stadscontract 
wonen, het gebiedsgericht werken in Vlaanderen en de Europese meerwaarde voor lokale 
overheden vormen de centrale werklijnen. Maar deze werkthema’s zijn niet exclusief; 
ondertussen reflecteert het Kenniscentrum eveneens over de brede problematiek en de 
uitdagingen rond stadsregionale ontwikkeling en wil het ook korte termijninterventies en 
snelle vormen van praktijkuitwisseling opzetten. 

De Vlaamse overheid heeft bij de opstart van het Kenniscentrum een stimulerende rol 
gespeeld, zowel beleidsmatig als ambtelijk. Het collectief stadscontract is een belangrijk 
aanknopingspunt geweest voor het opzetten van deze positieve dialoog. Het perspectief dat 
deze samenwerking leidt tot een subsidiëring van de Vlaamse overheid is dan ook belangrijk 
nieuws. 
Ondertussen engageert het Kenniscentrum zich om permanent een actieve rol op te nemen 
in het collectief stadscontract; het Kenniscentrum wil de motor zijn bij de implementatie en 
naleving van de wederzijdse engagementen tussen de Vlaamse overheid en de 
centrumsteden. 

Het Kenniscentrum zal zich in 2008 organisatorisch verder ontplooien maar behoedt zich 
voor bijkomende planlast en de creatie van een nieuwe bureaucratie. Het Kenniscentrum zal 
evenwichtig zoeken naar een personeelskader dat over voldoende intrinsieke polyvalentie 
beschikt in combinatie met het gericht inschakelen van externe deskundigheid. 

Ik meen te mogen stellen dat de opstart van het Kenniscentrum geslaagd is. Een belangrijk 
woord van dank gaat daarbij uit naar Liv Geeraert en in het bijzonder aan Filip De Rynck, die 
tijdens haar zwangerschapsverlof de drijvende kracht was van het Kenniscentrum. 

Freddy Willockx,
Voorzitter Kenniscentrum Vlaamse steden     
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WERKINGSVERSLAG
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1 UITBOUW VAN DE ORGANISATIE

Eind 2006 leggen de dertien centrumsteden en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten de basis voor de oprichting van de “Interlokale vereniging kenniscentrum 
Vlaamse steden”. Half juni 2007 neemt het Kenniscentrum een operationele start met de 
aanstelling van een opdrachthouder en de aanwerving van een voltijdse stafmedewerker. 
Het Kenniscentrum maakt voor het zomerverlof ook een inhoudelijke doorstart met de 
werking rond het collectief stadscontract wonen.

Gedurende de zomerperiode wordt de basis gelegd voor de inhoudelijke profilering van het 
Kenniscentrum, welke wordt gecommuniceerd op de Kennismakingsdag van 18 september. 
Die dag maken in het Antwerpse Felixpakhuis genodigden uit dertien centrumsteden, 
centrale overheden, intercommunales en pers kennis met de organisatie missie en huisstijl 
van het Kenniscentrum Vlaamse steden. 

In het najaar van 2007 keurt het dagelijks bestuur van het kenniscentrum de contouren van
het werkprogramma voor het komende jaar goed. De afgebakende thema’s en 
activiteitenvoorstellen zijn gebaseerd op de input vanuit het secretarissenoverleg en de 
werkgroepen tijdens de Kennismakingsdag. In 2008 zal de werking gefocust zijn op:

- het collectief stadscontract wonen
- het gebiedsgericht werken 
- de Europese meerwaarde voor lokale besturen
- de stadsregionale ontwikkeling
- enkele kortlopende initiatieven tot kennisopbouw- en uitwisseling

Ondertussen start het Kenniscentrum ook onderhandelingen met Minister Keulen om binnen 
de bevoegdheid stedenbeleid te komen tot een intense samenwerking. De positieve 
samenwerking rond het stadscontract wonen en Europa heeft hiertoe geleid. 

De extra middelen die de samenwerkingsovereenkomst genereert en de hogere versnelling 
die het Kenniscentrum dient te nemen, doet het dagelijks bestuur in december 2007 
besluiten over te gaan tot aanwerving van een communicatiemedewerker. Deze medewerker 
krijgt de opdracht de website uit te bouwen tot een kennis- en profileringinstrument en 
ondersteuning te bieden in de logistieke en administratieve taken. 

Overlegmomenten

4 juli Dagelijks bestuur
30 augustus Secretarissenoverleg Oostende
5 september Dagelijks bestuur
17 september Overleg Burgemeester Willockx
18 september Kennismakingsdag
18 september Beheerscomité Antwerpen
26 oktober Dagelijks bestuur
8 november Secretarissenoverleg Sint-Niklaas
12 november Overleg Kabinet Minister Keulen in functie van samenwerkingsmogelijkheid
4 december Overleg OCMW in functie van samenwerkingsmogelijkheid
13 december Dagelijks bestuur
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2 WERKTHEMA’S
2.1. Collectief stadscontract wonen

De dertien Vlaamse centrumsteden hebben voor het collectief luik van de strategische 
stadscontracten 2007-2012 het thema ‘wonen’ als prioritair beleidsthema naar voor 
geschoven. Via het stadscontract tussen de Vlaamse overheid en de stadsbesturen wordt 
een proces opgezet om te komen tot een globale ontwikkelingsvisie op het stedelijk 
woonbeleid en worden doelstellingen geformuleerd voor de lokale en Vlaamse overheid die 
een meer slagkrachtig stedelijk woonbeleid mogelijk moet maken.  De nadruk ligt daarbij op 
het aanpassen van regelgeving, procedures en praktijken gericht op het verruimen en het 
faciliteren van de stedelijke regierol inzake het lokale woonbeleid.  

Om dit collectief stadscontract op gang te trekken, initieert het Kenniscentrum een 
interstedelijk woonoverleg met ambtenaren en politieke mandatarissen. Belangrijke 
doelstellingen van dit overleg zijn: 

- opstart van een permanente reflectiegroep over stedelijk woonbeleid
- ervaringsuitwisseling tussen steden versterken, best practices delen
- kennisuitwisseling tussen steden versterken
- beleidsgerichte werking: input geven naar stedelijk en centraal overheidsbeleid  

Op basis van bijeenkomsten met de ambtelijke en politieke werkgroep en in samenwerking 
met VVSG komt het Kenniscentrum tot een eerste visienota die als verdere input dient voor 
het overleg met Vlaanderen. Deze visienota formuleert een gedeelde probleemstelling en 
gezamenlijke agendavoorstellen inzake woonbeleid tussen de centrumsteden. In het najaar 
keuren de dertien colleges deze nota met delegatievoorstel voor het adviesplatform goed.

Overlegmomenten

6 juni Vergadering ambtelijke werkgroep stedelijk woonbeleid
12 juni Eerste sneuvelnota wordt ter nazicht rondgestuurd naar werkgroep
14 juni Secretarissenoverleg, bespreking sneuvelnota met kabinet van minister Keulen
20 juni Overleg Kenniscentrum en Technum Resource Analysis omtrent de voortgang 

van het collectief luik binnen het stadscontract
25 juni Overleg Kenniscentrum, kabinet van Minister Keulen en administratie (RWO en 

stedenbeleid)
4 juli Vergadering ambtelijke werkgroep stedelijk woonbeleid
24 juli Overleg met het Kabinet van Minister Keulen
24 juli Werkvergadering met RWO, VVSG en Kenniscentrum in functie van opmaak 

gezamenlijke visienota
25 juli Versturen van infobrief naar de dertien centrumsteden + uitnodiging voor 

politiek overleg
21 augustus Versturen van visienota ter voorbereiding van overleg politieke werkgroep
27 augustus Vergadering politieke werkgroep stedelijk woonbeleid
27 augustus Overleg steunpunt ruimte en wonen
6 september Denktank VRP ‘Ruimte voor wonen’
18 september Deelname aan de commissie huisvesting VVSG en steden en gemeenten
5 oktober Overleg rond de opstart van het overlegforum wonen met RWO (Guy 

Braeckman, Steven Eeckhout en Pieter-Jan Lijnen)
12 oktober Vergadering politieke werkgroep stedelijk woonbeleid
17 oktober Versturen van vraag tot goedkeuring visienota stedelijk woonbeleid en 

delegatievoorstel voor het adviesplatform
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Te verwachten acties

In januari 2008 vindt de installatie van het overlegforum wonen plaats. Tijdens deze 
vergadering zullen de verschillende prioriteiten rond stedelijk woonbeleid bij de deelnemers 
worden afgetoetst, om eind februari te komen tot een agenda met de definitieve
engagementen inzake het collectief stadscontract. 

2.2. Gebiedsgericht werken in Vlaanderen

De laatste jaren is het aantal initiatieven onder de noemer ‘gebiedsgericht werken’ in de 
grote en kleine Vlaamse steden sterk toegenomen: het is in elke stad een vast onderdeel 
van het instrumentarium geworden.  De start van de nieuwe gemeentelijke legislatuur lijkt het 
Kenniscentrum het goede moment om stil te staan bij deze praktijk, kennis op te bouwen 
over de gelijkenissen en de verschilpunten tussen de steden en te leren van ervaringen. 
Deze kennis kan gebruikt worden voor reflectie over de eigen praktijk en  
beleidsaanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij gebiedsgericht werken (besturen, 
bewoners, administraties, private diensten,…). Het Kenniscentrum begeleidt een 
interstedelijke werkgroep die hier rond een gevuld programma uitwerkt. 

Een eerste realisatie zijn de drie stadsateliers die respectievelijk in Genk, Turnhout en Gent 
plaatsvinden. Elk van de drie stadsateliers richt zich tot een beperkt publiek  waarbij 
geprobeerd wordt om een aantal vragen inzake het gebiedsgericht werken in te kleuren met 
de lokale aanpak.  Het proces is op leren gericht:

- voor de gaststad, door de confrontatie met vreemde maar leergierige ogen
- voor de andere aanwezigen, door de confrontatie met de eigen praktijk

Overlegmomenten

6 september Interstedelijke werkgroep gebiedsgericht werken (voorbereiding met beperkte 
groep)

12 september Interstedelijke werkgroep gebiedsgericht werken
17 oktober Overleg O2 Consult
23 oktober Stadsatelier Genk
23 november Stadsatelier Turnhout
4 december Stadsatelier Gent
18 december Interstedelijke werkgroep gebiedsgericht werken

Te verwachten acties

O2 Consult legt momenteel de laatste hand aan het verslag van de ateliers. Tegelijk worden 
de contouren uitgezet van wat de publicatie ‘gebiedsgericht werken in Vlaanderen’ wordt.  In 
juni 2008 is ook een stadsatelier voor de OCMW’s gepland. Het aangekondigde 
stadscongres zal eind september plaatsvinden. 
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2.3. De Europese meerwaarde voor lokale overheden

Het Kenniscentrum neemt zich voor via de opstart van een interstedelijke reflectiegroep met 
Europese deskundigen uit zowel de stedelijke administraties, als de OCMW’s als de 
streekcommunales, meer zicht te krijgen op en in de bestuurlijke uitdagingen en knelpunten 
rond het werken met Europese subsidies en het functioneren binnen Europese netwerken. 
Het Kenniscentrum acht het interessant om na te gaan wat de effecten zijn van Europese 
programma’s binnen de deelnemende stad. Wat zijn de ervaringen, waaruit bestaat de return 
(enkel de projectrealisatie of ook een innovatiebeweging in de stad(organisatie)), hoe bouwt 
een stad capaciteit uit, loont het de moeite daarin te investeren, hoe werken diensten samen 
voor dergelijke projecten, hoe
kan dit een bijdrage leveren tot meer integraal beleid,…? 

Momenteel worden Europese ervaringen amper interstedelijk gedeeld terwijl 
organisatorische kanttekeningen en leereffecten nuttig kunnen zijn voor zowel de 
beginnende als voor de ervaren stad die een Europese projectwerking opzet. 

In het verlengde van de uitkomst hiervan, wil het Kenniscentrum (in samenwerking met 
andere partners als VVSG, VLEVA, Vlaamse Overheid, Federale overheid,…) enerzijds een 
traject opzetten die steden ondersteunt in hun Europa-werking en anderzijds 
kennismanagement rond Europese projectwerking opbouwen.  

Tijdens een eerste bijeenkomst met sleutelpersonen uit de 13 centrumsteden, de 
streekcommunales en de stedelijke OCMW's is gepeild naar de lokale behoeften en 
knelpunten inzake 'Europa': er vond een korte uitwisseling plaats over ervaringen met 
Europese programma's en netwerken, de organisatorische uitbouw van een Europees luik,
de effecten van het werken met Europese middelen en de toekomstige uitdagingen op dit 
terrein. Rondvraag tijdens deze bijeenkomst wijst uit dat een ondersteuning in de 
organisatorische en bestuurlijke uitbouw van een Europese werking aan de hand van 
theoretische en praktijkgerichte kennisdeling wenselijk is.

Door het Agentschap Binnenlands Bestuur werd in 2007 een stuurgroep ‘Europa’ opgericht 
met deelname van verschillende partners waaronder het Kenniscentrum. Via dit 
overlegorgaan kan het verband tussen het stedelijke beleid en Europa verder uitgebouwd 
worden en een breder draagvlak krijgen bij de Vlaamse regering en bij de andere relevante 
departementen van de Vlaamse overheid. Het Kenniscentrum Vlaamse steden maakt van dit 
forum gebruik om behoeften en opportuniteiten te communiceren die vanuit de lokale 
besturen worden ervaren. 
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Overlegmomenten

16 juli Overleg Kenniscentrum, VVSG en VLEVA
28 augustus VLEVA-themaplatform interbestuurlijk beleid
10 september Stuurgroep Europa
9 oktober Stuurgroep Europa
17 oktober Overleg Peter Burssens
24 oktober VLEVA-themaplatform interbestuurlijk beleid
26 oktober Stuurgroep Europa
5 november Stuurgroep Europa
12 november Bijeenkomst werkgroep Europa
14 december Stuurgroep Europa 
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3 NETWERKING

Het Kenniscentrum Vlaamse steden is sedert de opstart in contact gekomen met 
verschillende organisaties, instellingen en overheden. De vragen naar 
samenwerkingsmogelijkheden zijn legio. Het was evenwel opportuun om eerst een 
inhoudelijk programma te ontwikkelen vanuit het Kenniscentrum en vervolgens na te gaan 
hoe samenwerkingsprojecten hierin kunnen passen. Een samenwerkingsverband rond het 
gebiedsgericht werken zal met de OCMW’s uit de centrumsteden in 2008 verder gestalte 
krijgen. Verdere projecten vallen af te wachten in functie van het samenwerkingsprotocol dat 
het Kenniscentrum met de Vlaamse overheid onderhandelt.     

Het Kenniscentrum heeft in 2007 naast bovenstaande overlegplatformen ook zijn deelname 
bevestigd aan de werkgroep strategische besluitvorming (Universiteit Antwerpen), het 
VLEVA-platform interbestuurlijk beleid en de kern- en werkgroep participatie (Vlaamse 
overheid – Afdeling stedenbeleid in samenwerking met het Steunpunt Bestuurlijke 
Organisatie Vlaanderen). 

Overlegmomenten/activiteiten

23 juli Werkbezoek NICIS instituut Den Haag
28 augustus Bijeenkomst VLEVA-themaplatform interbestuurlijk beleid
5 september Overleg Linda Boudry
6 september Overleg Jo Van Assche (CDO en stadsmonitor)
13 september Kerngroep Participatie
18 oktober Voorstelling omgevingsanalyse Gent
22 oktober Klankbordgroep strategische besluitvorming
24 oktober Bijeenkomst VLEVA-themaplatform interbestuurlijk beleid
24 oktober Kerngroep Participatie
7 november Werelddag stedenbouw Gent

Te verwachten acties

Het Kenniscentrum zal in 2008 de bestaande netwerken onderhouden en tegelijk op zoek 
gaan naar nieuwe interessante partners. Er zullen ook inspanningen worden geleverd om de 
Brusselse actoren en regering(en) actief te betrekken bij de werking van het Kenniscentrum. 
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FINANCIEEL VERSLAG
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1. INKOMSTEN- EN UITGAVENOVERZICHT 2007

Onderstaand financieel overzicht geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven die het 
Kenniscentrum boekte sinds zijn operationele start in juni 2007. Opgelet, het betreft een 
jaarlijks inkomstenoverzicht tegenover een uitgavenoverzicht van zes maanden werking.    
De enige kost die vóór juni 2007 werd gemaakt, betreft een publicatie in 2006. 
De grootste uitgavenpost zijn de personeelskosten: vijf maanden voor de stafmedewerker 
(zwangerschapsuitkering in mindering gebracht) en zes maanden voor de opdrachthouder. 
De uitgavenpost ‘algemene werkingskosten’ is wat betreft huisvesting, secretariaatskosten, 
meubilair, ondersteuning informatica, administratie en beheerskosten en diverse 
werkgeverskosten berekend op forfaitaire bedragen die zijn vastgelegd door de VVSG. 

Inkomstenoverzicht 2007

BIJDRAGEN PARTNERS 179000
   Stad Turnhout 10000
   Stad Roeselare 10000
   Stad Genk 10000
   Stad Oostende 10000

   Stad Sint-Niklaas 10000
   Stad Hasselt 13000
   Stad Kortrijk 13000
   Stad Aalst 13000
   Stad Mechelen 13000
   Stad Leuven 13000
   Stad Brugge 16000

   Stad Gent 16000
   Stad Antwerpen 16000
   VVSG 16000
ANDERE 603,04
   Deelname Kerngroep Participatie 500
   Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques 103,04

TOTAAL INKOMSTEN 179603,04
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Uitgavenoverzicht juni - december 2007 

PERSONEELSKOSTEN/HONORARIA 27348,35
bruto loon stafmdw + patronale bijdrage 18220,34
maaltijdcheques 541,26
contract opdrachthouder 8586,75
ALGEMENE WERKINGKOSTEN 5928,11

huisvesting 599,73
secretariaatskosten 1183,86
meubilair 83,76
ondersteuning informatica 2527,7
administratie en beheerskosten 797,55
diverse werkgeverskosten 549,21
vergaderkosten (niet act.gebonden) 0

verplaatsingsonkosten 186,3
   Trein Mechelen – Gent - Brussel 29/6 15

   Treinabonnement Mechelen - Brussel 79

   Trein Mechelen – Gent - Brussel 17/8 15

   Trein Mechelen - Den Haag 23/8 54,4

   Trein Mechelen - Antwerpen 23/8 3,3

   Taxivervoer Brussel 24/8 4,6

   Trein Mechelen – Gent - Brussel 28/9 15

COMMUNICATIE KENNISCENTRUM 5661,53

ontwikkelen huisstijl 3235,49
   Factuur Ideal 24/8 1854,74

   Factuur Ideal 16/9 510,63

   Factuur Ideal 870,12

webbeheer 114,48
   Registratie domeinnaam 7/9 57,24

   Registratie domeinnaam kvs 14/9 57,24

drukkosten 2311,56
   Factuur Schaubroeck 25/9 1465,47

   Factuur Schaubroeck 28/9 164,87

   Factuur Schaubroeck 28/9 681,22

WERKGROEPEN 151,75
van stadsatelier naar stadscongres 33,75
   vergaderkosten 12/9 33,75

stedelijk woonbeleid 86,25

   vergaderkosten 4/7 42,5

   vergaderkosten 27/8 43,75

Europese meerwaarde voor steden 31,75
   vergaderkosten 12/11 31,75

ACTIVITEITEN 1762,93
kennismakingsdag 1762,93
   Factuur Schaubroeck 27/8 383,54

   Catering Salons De Boeck 18/9 1259,39

   Kadobons Fnac 120

ANDERE 69,87
relatiegeschenken algemeen 0
abonnementskosten + boekuitgaven 69,87
   Maklu uitgevers 9/7 51,87
   Samenlevingsopbouw Cahier 19/9 18

UITGAVEN 2006 1293,73

TOTAAL UITGAVEN 42216,27
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2. BEGROTING 2008

Inkomstenoverzicht 2008

BIJDRAGEN STEDEN EN VVSG 179000
Aalst 13000

Antwerpen 16000

Brugge 16000

Genk 10000

Gent 16000

Hasselt 13000

Kortrijk 13000

Leuven 13000

Mechelen 13000

Oostende 10000

Roeselare 10000

Turnhout 10000

Sint-Niklaas 10000

VVSG 16000

EXTERNE SUBSIDIERING 108500
Vlaamse overheid 100000

Federale overheid 0

Europese overheid 0

OCMW 8500

Andere 0

INKOMSTEN STADSCONGRES + BOEK GGW 12000

RESTBEDRAG 2007 137386,77

TOTAAL INKOMSTEN 436887
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Uitgavenoverzicht 2008

PERSONEEL 125410
senior stafmedewerker 1 31550
   bruto loon + patronale bijdrage 30900
   maaltijdcheques 650

contract stafmedewerker 2 50700
   bruto loon + patronale bijdrage 49600
   maaltijdcheques 1100

contract opdrachthouder 10000
coördinator communicatie 3 33160
   bruto loon + patronale bijdrage 32310
   maaltijdcheques 850

OPDRACHTEN 102000
Projectmedewerker Europa 25000
Projectmedewerker collectief stadscontract 25000
Projectmedewerker stad-rand 25000
Projectmedewerking ggw 25000
Eindredactie boek ggw 2000
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 4 40497
huisvesting 400
secretariaatskosten 8695
meubilair 515
ondersteuning informatica 18570
administratie en beheerskosten 4882

diverse werkgeverskosten 4035
verplaatsingsonkosten 2500
vergaderkosten (niet act.gebonden) 900
COMMUNICATIE KENNISCENTRUM 16000
afwerken huisstijl 2000
MOSS-webapplicatie 5000
drukkosten 8000
verzendingskosten extra 1000
WERKGROEPEN 46600
van stadsatelier naar stadscongres 18400
   stadsatelier OCMW 1000
   drukwerk publicatie 10000
   opmaak uitnodiging congres 400
   organisatie stadscongres 7000

stedelijk woonbeleid 600
   vergaderkosten 600

Europese meerwaarde voor steden 22600
   onderlinge bezoeken 10000
   organisatie drie seminaries 5500
   ontwikkelen instrumentarium 4500
   rapportagekosten 2000
   vergaderkosten 600

stad-rand 5000
   werkingskosten (organisatie   discussieforum,    
inventarisatie,…) 5000

KORTLOPENDE INITIATIEVEN 18000
Interessante praktijken 4000
Stadsintervisie/-vorming 4000
Sessies met werkinstrumenten 4000
Verkenningen 4000
Andere 2000
ANDERE 1700
relatiegeschenken 1000
abonnementskosten 700

TOTAAL UITGAVEN 350207
Restbedrag voor 2009 86680

1 berekend op 10j anciënniteit, 
   6 maanden tewerkstelling,  
   bedrag variabel in functie van                    
   aanwerving

2 10 maanden tewerkstelling

3 9 maanden tewerkstelling

4 berekening gebaseerd op 
   tewerkstellingskosten vvsg
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Samenwerkingsprotocol
Kenniscentrum –
Vlaamse Overheid
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Ministerieel besluit houdende de subsidiëring van de Interlokale Vereniging 
Kenniscentrum Vlaamse Steden in 2008

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, 
WONEN EN INBURGERING,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van ………… 2008 houdende de eerste aanpassing van de 
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten 
van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 
juni 2006, 1 september 2006, 28 juni en van 10 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van     2008,

BESLUIT:

Artikel 1. Aan de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden, 
Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel, wordt voor 2008 een toelage van 100.000 euro 
toegekend.

Dit bedrag dient aangewend voor de uitvoering van het samenwerkingsprotocol van 
…… 2008 inzake stedenbeleid tussen de Vlaamse overheid en de Interlokale 
Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden, dat als bijlage bij dit besluit wordt 
gevoegd.

Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer       van de Interlokale 
Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel;

Art. 2. Deze subsidie zal aangerekend worden op programma B I Stedenbeleid, 
basisallocatie 33.02 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het 
begrotingsjaar 2008.
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Art. 3. De uitbetaling van deze subsidie zal gebeuren in twee schijven. 

Een eerste schijf van 90% wordt uitbetaald in augustus 2008.
Het saldo van deze subsidie wordt uitbetaald in april 2009 mits voorlegging van een 
overkoepelend rapport en van een financieel overzicht van de besteding van de 
middelen, beide opgesteld door de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse 
Steden, en aan de hand van de inhoudelijke documenten zoals opgenomen in 
bovengenoemd samenwerkingsprotocol.

Deze stavingsdocumenten worden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
team Stedenbeleid, bezorgd tegen uiterlijk 15 februari 2009. Dit team staat in voor de 
controle van deze documenten.

Brussel,

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,
Wonen en Inburgering,

Marino KEULEN



jaarverslag 2007 ● 18/23

Vlaamse overheid

SAMENWERKINGSPROTOCOL INZAKE STEDENBELEID TUSSEN DE 
VLAAMSE OVERHEID EN DE INTERLOKALE VERENIGING KENNISCENTRUM 

VLAAMSE STEDEN

Tussen

enerzijds

de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, 

en

anderzijds
de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden, hierna genoemd het 
Kenniscentrum, vertegenwoordigd door de heer Freddy Willockx, voorzitter

wordt overeengekomen wat volgt:

1. DOELSTELLING VAN HET SAMENWERKINGSPROTOCOL

De doelstelling van dit samenwerkingsprotocol is om in 2008 rond vijf afgebakende thema’s 
te komen tot een meer intense samenwerking tussen de Vlaamse overheid, meer in het 
bijzonder het team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, en de 
Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden die in 2007 door de 13 Vlaamse 
centrumsteden en de VVSG werd opgericht. Het Kenniscentrum heeft als opdracht:

- de kennis en ervaringen in steden beter ontsluiten en breder delen (kenniswerking)
- de samenwerking tussen de Vlaamse steden bevorderen als steun voor een innovatief, 
effectief en efficiënt lokaal stedelijk beleid (samenwerking)
- beleidsacties opzetten om op alle overheidsniveaus en in de Vlaamse samenleving te 
werken aan een meer en beter op stedelijkheid gericht beleid (actiegericht).

Dit samenwerkingsprotocol wil ook met de andere Vlaamse steden een bredere 
kennisuitwisseling bewerkstelligen. 
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Het Kenniscentrum en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, team Stedenbeleid werken 
momenteel reeds samen rond het gemeenschappelijk voorstel “Wonen” in het kader van de 
Stadscontracten, en via de Kerngroep Participatie en de stuurgroep Europa, waarin een 
vertegenwoordiger van het Kenniscentrum zetelt.

Het is ook de bedoeling een vertegenwoordiger van het Kenniscentrum op te nemen in de 
stedenstuurgroep Stadsmonitor.

2. VOORWERP VAN DE SAMENWERKING 

De samenwerking situeert zich in 2008 rond 5 thema’s:

1. Wonen
2. Gebiedsgericht werken
3. Europa
4. Discussienota rasterstad – stadsregionale ontwikkeling
5. Het Kenniscentrum als stakeholder

3. WEDERZIJDSE ENGAGEMENTEN 

In dit protocol wordt de onderlinge samenwerking geregeld voor de periode van 1 april 2008 
tot en met 31 december 2008.

3.1 Algemene engagementen

Op de begroting 2008 van de Vlaamse overheid onder het programma BI Stedenbeleid wordt 
een nieuwe basisallocatie BI 33.02 ‘Toelage aan de Interlokale Vereniging Kenniscentrum 
Vlaamse Steden’ opgenomen. Op deze basisallocatie wordt 100.000 euro voorzien (onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de budgetcontrole 2008 door het Vlaamse Parlement).

Bij alle gemeenschappelijke initiatieven, die genomen worden in uitvoering van dit protocol, 
worden de logo’s van zowel het Kenniscentrum als van de Vlaamse overheid vermeld. Dit 
geldt ook voor de logo’s van eventuele andere partners.

Binnen de grenzen van deze overeenkomst beslist het Kenniscentrum autonoom hoe het op 
financieel en personeel vlak de afgesproken doelstellingen realiseert. Het Kenniscentrum 
behoudt eveneens de autonomie om naast deze overeenkomst ook andere partnerschappen en 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Het Kenniscentrum respecteert de wet op de overheidsopdrachten bij de uitvoering van dit 
samenwerkingsprotocol.
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3.2 Gemeenschappelijk onderdeel “Wonen” van de stadscontracten

Als gemeenschappelijk voorstel voor de stadscontracten 2007-2013 hebben de centrumsteden 
gezamenlijk ”Wonen” ingediend. Doel van dit gemeenschappelijke gedeelte van het 
stadscontract ‘Wonen’ is dat de regisseurstaak van de centrumsteden verder wordt 
uitgebouwd en structureel door de Vlaamse overheid wordt ondersteund. 

Hiertoe werd een forum opgericht waar de centrumsteden en de Vlaamse overheid met elkaar 
overleg kunnen plegen over onderwerpen die betrekking hebben op wonen. Binnen dit forum 
speelt het Kenniscentrum een prominente rol: het ondersteunt de politieke en ambtelijke 
delegatie van de steden in de dossiervorming voor het overleg door overleg met stedelijke 
actoren te organiseren, dossiers ter voorbereiding te maken, nota’s aan te maken ter 
voorbereiding van het overleg met de Vlaamse overheid, een actieve rol te spelen in die 
overlegmomenten en de terugkoppeling naar de steden vanuit dit overleg te verzorgen.

3.3 Gebiedsgericht Werken

Het Kenniscentrum werkt momenteel aan een inventarisatie van de wijk- of gebiedswerking 
in de 13 centrumsteden, en organiseerde in het najaar van 2007 drie stadsateliers over de 
gebiedswerking van Genk, Turnhout en Gent. 

De resultaten hiervan dienen als basis voor de organisatie van een stadcongres in Antwerpen 
op 22 of 26 september 2008 (datum overeen te komen in functie van de agenda van de 
minister, zodat die kan deelnemen aan het debat) bedoeld voor een ruim publiek (400 
deelnemers uit grote en kleine steden, stadsbesturen, OCMW’s en andere publieke actoren), 
en dat wordt ondersteund door workshops met concrete voorbeelden van aanpak en 
instrumenten. 

De organisatie wordt afgestemd met de werkzaamheden van de Kern- en Werkgroep 
Participatie.

Op het stadscongres worden ook aanbevelingen geformuleerd voor de Vlaamse steden, voor 
burgerinitiatieven en voor de Vlaamse overheid.

Naar aanleiding van dit congres, wordt tevens een boek “Wijk- en gebiedswerking in 
Vlaanderen en Brussel” gepubliceerd. Deze publicatie wordt uitgegeven in coproductie tussen 
het Kenniscentrum en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, team Stedenbeleid.

De concrete samenwerking inzake “Gebiedsgericht werken” ziet eruit als volgt:

Het Kenniscentrum organiseert een overleg met de steden als basis voor stadscongres, boek 
en de kennisuitwisseling tussen de steden. Twee vertegenwoordigers van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur worden opgenomen in dit overlegforum.
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3.4 Europa

Het Vlaamse Regeerakkoord bepaalt: “We ondersteunen de uitbouw van een Vlaams en 
internationaal netwerk van grote en kleine steden en/of gemeenten, waarin elke stad 
specifieke niches zoekt en samenwerkt met de andere grote en kleine steden”. 

De steden winnen als bestuurlijke entiteit aan soortgelijk gewicht binnen het huidige 
internationale bestuurlijk model. Om hen te ondersteunen bij het opnemen van hun rol in deze 
veranderende internationale context, moet ondermeer de nodige informatie aangereikt worden 
omtrent Europese wetgeving en het verwerven van Europese middelen. Ook de 
mogelijkheden tot samenwerking, tot het opzetten van netwerken met andere Europese steden 
zijn hierbij zeer belangrijk. 

Aan dit alles moet een zeer praktische en vraaggestuurde invulling gegeven worden.
Het Kenniscentrum zal in 2008 rond volgende Europese thema’s werken:

- Kennisdeling: het stimuleren dat de Vlaamse steden onderling leren van Europese 
projectervaringen, inhoudelijk en organisatorisch

- Competentie-opbouw: het verder professionaliseren van Vlaamse steden inzake het 
omgaan met Europa

- Netwerking: het stimuleren van deelname aan Europese netwerking (bv EUKN) en 
samenwerking

- Beleidsbeïnvloeding: de Vlaamse steden een stem geven in het Europese debat en hun 
inbreng zichtbaar en politiek relevant maken

Deze werkzaamheden zullen maandelijks opgevolgd worden door de bestaande stuurgroep 
Europa, onder het voorzitterschap van de administrateur-generaal van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur.

Deze stuurgroep zal ook het initiatief nemen tot de organisatie van minimum twee 
publieksmomenten in de tweede helft van 2008, en dit mede op basis van de vaststellingen en 
resultaten van het Kenniscentrum inzake Europa. 

De doelgroep van deze publieksmomenten wordt door de stuurgroep bepaald in functie van 
het onderwerp. Alle partners in deze stuurgroep zullen aangesproken worden op hun 
competentie en waar nodig op hun concrete medewerking. Ook de concrete organisatie van 
deze publieksmomenten zal via de stuurgroep gebeuren. 

Het is de uitdrukkelijke bedoeling ook in 2009 nog een aantal publieksmomenten te 
organiseren.

3.5 Discussienota Rasterstad – Stadsregionale ontwikkeling

In het Witboek wordt het begrip rasterstad gehanteerd. Het beeld ‘rasterstad’ wil de 
rastervormige samenhang vatten tussen compacte en minder compacte, centrale en perifere, 
bebouwde en open, fysieke, sociale en economische stadsfragmenten en dit op meerdere 
schaalniveaus: binnen de stadskernen, tussen delen van de stad en rand, binnen een ruimer 
stadsgewestelijk bereik en voor een gebied waarin meerdere steden optreden. 
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Omwille van de effecten van het jarenlang gevoerde beleid van spreiding van wonen, 
werken, medische en educatieve instellingen, spreiding door de oprichting van filialen in de 
rand, een verbetering van de mobiliteit, enz., is er een verweving ontstaan tussen de meer 
verdichtte en meer open gebieden. De grenzen tussen stad en platteland zijn vervaagd of 
verdwenen. Steden en gemeenten vormen één geheel. Met andere woorden: het 
impactgebied van de steden wordt steeds groter. 

In het najaar van 2008 wordt door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een 
discussieplatform “rasterstad – stadsregionale ontwikkeling” opgericht. Doel is om t.a.v. de 
nieuwe Vlaamse Regering die na de verkiezingen van juni 2009 aantreedt, aanbevelingen te 
formuleren en instrumenten aan te reiken om de samenwerking tussen stad en rand te 
bevorderen.

Dit discussieplatform zal o.m. bestaan uit externe deskundigen, vertegenwoordigers van de 
steden, vertegenwoordigers van de stadsregio’s, vertegenwoordigers van het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, vertegenwoordigers van het beleidsdomein Ruimtelijke Planning 
(RWO) en van de kabinetten bevoegd voor Stedenbeleid en Ruimtelijke Ordening. Ook het 
Kenniscentrum wordt uitgenodigd hieraan te participeren. 
Het discussieplatform zal worden voorgezeten door een externe moderator.

Het Kenniscentrum zal tegen 30 september 2008 als insteek voor dit debat een discussienota 
opmaken met: 

- een exemplarische inventarisatie per gebied van interessante, soms verborgen vormen 
van netwerking en interacties tussen actoren in stedelijke gebieden, waarbij zeker oog 
moet zijn voor samenwerking tussen niet – overheidsactoren;

- een inventarisatie van mogelijke Vlaamse instrumenten die feitelijk of potentieel 
inzetbaar zijn ter stimulering van lokale dynamiek of die kunnen dienen als incentives 
voor meer samenwerking

Overeenkomstig de beleidsbrief Stedenbeleid 2007-2008 zal het Kenniscentrum deze 
problematiek ook inbedden binnen gemeenschappelijk luik “Wonen” van de Stadscontracten 
en een voorstel formuleren voor de afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van de 
steden enerzijds en van de stedelijke rand en de centrale overheid anderzijds. 

3.6 Het Kenniscentrum als stakeholder 

Het Kenniscentrum zal voor het Agentschap voor Binnenlands Bestuur als gesprekspartner 
optreden voor het formuleren van gezamenlijke standpunten van de centrumsteden. Het 
Kenniscentrum zal als stakeholder optreden bij het opstellen in 2008 van de “Bijdrage van de 
Vlaamse administratie voor de nieuw aantredende Vlaamse Regering”.
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4. MODALITEITEN VAN HET SAMENWERKINGSPROTOCOL

Voorliggend samenwerkingsprotocol loopt van 1 april 2008 tot en met 31 december 2008. Op 
vraag van één van de partners kan het protocol tussentijds door de partners gezamenlijk 
geëvalueerd worden. 

De besteding van deze toelage zal gerechtvaardigd worden aan de hand van een 
overkoepelend rapport opgesteld door het Kenniscentrum, van een financieel overzicht van de 
besteding van de middelen en aan de hand van volgende inhoudelijke documenten:

1. Wonen: verslaggeving van de begeleidingsgroep Wonen
2. Gebiedsgericht werken: congres en publicatie
3. Europawerking: verslaggeving stuurgroep Europa, evaluatie van de publieksmomenten, 
georganiseerd op basis van de vaststellingen en resultaten van het Kenniscentrum inzake 
Europa
4. Discussienota Rasterstad – Stadsregionale ontwikkeling: de inventarisaties
5. Het Kenniscentrum als stakeholder in de bijdrage van de Vlaamse administratie aan de 
nieuwe Vlaamse Regering die na juni 2009 aantreedt: verslaggeving van de uitvoering van 
deze opdracht.

De stavingsdocumenten worden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, team 
Stedenbeleid bezorgd tegen uiterlijk 15 februari 2009.

* * *

Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op
Elke partij verklaart een getekend exemplaar van dit samenwerkingsprotocol ontvangen te 
hebben.

Voor de Vlaamse overheid,
Marino Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Voor de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden,
Freddy Willockx
Voorzitter


