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datum 8 maart 2013

Betreft: Viaams Stedenfonds
1. centrumsteden - administratieve controle van de financiële verrichtingen in het
kader van het Vlaams Stedenfonds ingevoige het Planlastendecreet en het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BBC), zoals tot op heden gewijzigd
2. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) administratieve controle van de
financiële verrichtingen in het kader van het Vlaams Stedenfonds
-

Deze omzendbrief bevat een aantal richtlijnen om de overgang van de oude naar de
nieuwe regelgeving zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Verder In deze omzendbrief vindt u de richtlijnen die betrekking hebben op de
afrekeningen van de huidige beleidsovereenkomst 2008-2013.
1. Ooheffina van de oude omzendbrief
De omzendbrief BA 2005/08 (Belgisch Staatsbiad, 21 december 2005)
(Stedenbeleid: 1. Jaarlijkse administratieve controle van de financiële verrichtingen in
het kader van de beleidsovereenkomst; 2. Overdracht van niet-vastgelegde
trekkingsrechten) wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

2. Nieuw luridisch kader

2.1.

De 13 Vlaamse centnimsteden

Door het decreet van 1juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels Inzake de werking en de
verdeling van het Vlaams Stedenfonds wordt het decreet Stedenfonds in
overeenstemming gebracht met de bepalingen in het decreet van 15 juli 2011
houdende vaststelling van de algemene regels waaronder In de Vlaamse
Gemeenschap
en
het
Vlaamse
Gewest
periodieke
planen
rapporteringsverplichtlngen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, hierna het
Planlastendecreet te noemen.
Op 21 september 2012 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels Inzake de werking
en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds goedgekeurd. Dat besluit heft het
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, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11
december2009, op.
2.2.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Planlastendecreet geldt niet voor de VGC. Dat heeft tot gevolg dat In het decreet
van 1 juni 2012 de bepalingen van het decreet van 13 december 2002 voor de VGC
ongewijzigd blijven. Ook in het nieuwe uitvoeringsbeslult Stedenfonds van 21
september 2012 zijn de bepalingen voor de VGC in grote mate behouden. In deze
ornzendbrief worden de specifieke richtlijnen voor de VGC opgenomen (zie punt 4).
3. Opzet van het Vlaams stedenfonds
Het Vlaams Stedenfonds Is een doelspecifleke financiering. Dat houdt in dat
decretaal vastgelegd is waarvoor de middelen aangewend mogen worden.
De doelstellingen van het fonds zijn:
1° de verhoging van de leefbaarheid van de centrumsteden, zowel op stadsniveau
als op wijknlveau;
2° het tegengaan van dualisering;
30
de verhoging van de kwaliteit van het bestuur.
Die doelstellingen zijn op 30 oktober 2012 door de Vlaamse Regering a1ekondigd
als Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Stedenfonds (basisomzendbnef BZ1201313).
Door de toepassing van het Planlastendecreet worden de administratieve lasten
daadwerkelijk verminderd voor de centrumsteden. Het Planlastendecreet bepaalt dat
lokale besturen in hun strategische meeiarenplanning aangeven hoe ze invulling
geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. De afstemming op de reguliere lokale
beleids- en beheerscyclus (BBC) impliceert dat de Vlaamse overheid geen apart plan
kan opleggen aan het Vlaams Stedenfonds. De vormvereisten van de lokale planning
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en rapportering verlopen volledig via BBC. Er is evenmin een verplichte aparte
jaarlijkse rapportering. De inhoudelijke en de financiële rapportering verloopt via de
digitale tool van BBC: de centrumsteden verantwoorden de besteding van de
middelen uit het Vlaams Stedenfonds op basis van de jaarrekening die de
gemeenteraad heeft goedgekeurd. Enkel wanneer de rapportering zoals die uit de
jaarrekening komt manifest onvoldoende is, kan aanvullende info worden
opgevraagd of kan ter plaatse worden gegaan. In samenspraak met de steden en de
VGC kan de Vlaamse minIster, bevoegd voor het stedenbeleld, halverwege de
periode 2014-2019 een visitatieronde organiseren. Daarvoor zal het overleg met de
steden en de VGC tijdig opgestart worden.
4. inwerkingtreding en overgangsbepalingen
Deze omzendbrief Is vanaf 1 januari 2014 van toepassing op de nieuwe
meerjarenplanning 2014-2019 van de centrumsteden. De rapportering over de
uitgaven verloopt op de wijze die hierboven is uiteengezet.
Deze omzendbrlef Is vanaf 1 januari 2014 ook van toepassing op de afrekening dle
de VGC indient en voert vanaf 1 januari 2014 de nieuwe rapporterlngssjabloon voor
de VGC In (zie Bijzondere bepalingen voor de VGC).
Bij wijze van overgangsbepaling voor de beleidsovereenkomsten 2008-2013 blijft de
omzendbrief BA 2005/08 (Belgisch Staatsblad, 21 december 2005) (Stedenbeleid: 1.
Jaarlijkse administratieve controle van de financiële verrichtingen in het kader van de
beleidsovereenkomst; 2. Overdracht van niet-vastgelegde trekkingsrechten) van
toepassing op de financiële afrekening 2013 die de steden tegen 1 mei 2014 moeten
bezorgen. De steden en de VGC gebruiken voor de afrekening 2013 de huidige
Excelsjab(oon.
Wat de investeringsuitgaven van de beieidsovereenkomsten 2008-2013 betreft,
hebben de steden en de VGC voor investeringen de tijd tot en met 31 december
2016 om de vastieggingen in het kader van trekkingsrechten om te zetten in
effectieve uitgaven (cfr. artikel 22 van het decreet van 1 juni 2012 tot wijziging van
diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de
regels inzake de werking en de verdeling van het Viaams Stedenfonds).
Deze omzendbnef is van toepassing op die afrekenlngen. De centrumsteden en de
VGC moeten kunnen aantonen dat alle vastieggingen voor de investeringen op 31
december 2016 omgezet zijn in effectieve uitgaven.
De Vlaamse overheid kan die informatie nog afzonderlijk, buiten de BBC
rapportering, opvragen.
Bij het indienen van de afrekening 2013 lijsten de steden en de VGC op welke
investeringen nog aangerekend moeten worden in de periode 2014-2016.
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5. Bilzondere bepalingen voor de VGC
Het jaarlijkse financiële overzicht dat de VGC vanaf de afrekening 2014 moet
insturen voor 31 juli van het jaar daarop, wordt vereenvoudigd tot een jaarlijks
overzicht van de uitgaven per operationele doelstelling. De VGC hoeft dus geen
financieel overzicht meer te maken met een onderscheid tussen vastgelegde en
aangerekende uitgaven.
In het Excelbestand moeten wel telkens de oorspronkelijke uitgaven van het jaar
voordien ook opgenomen worden, zodat het bij het aflopen van de
beleidsovereenkomst onmiddellijk duidelijk is of alle trekkingsrechten zijn besteed.
Naar aanleiding van de afrekening 2019 wordt in het Excelbestand een apart
rekenbiad ‘overzicht uitgaven’ opgenomen, met daarin per operationele doelstelling
het totaal van de uitgaven van alle Jaren, van de eindtotalen per jaar en van het totale
uitgegeven bedrag voor de periode die de beleldsovereenkomst bestrijkt.
Ook de besteding van de investeringsuitgaven uit de beleidsovereenkomst 20082013 wordt aangetoond met dle Excelsjabloon.
*

*

Als u vragen hebt over deze omzendbrlef, kunt u terecht bij de afdeling Lokale en
Provinciale Besturen Financiën en Personeel van het Agentschap voor Binneniands
Bestuur.
-
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