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Welke informatie bevat deze toelichtingsbijlage?
In deze toelichtingsbijlage vindt u belangrijke informatie over de doelstellingen, de mogelijke subsidieaanvragers en
andere gegevens die u nodig hebt om een subsidie aan te vragen voor een project in het kader van de oproep
‘investeringen in sociale infrastructuur’.

Inleiding
Na een eerste succesvolle subsidie-oproep in 2017 voor ‘Investeringen in Sociale Infrastructuur’ voor een
totaal subsidiebedrag van 3.033.000 euro organiseert Vlaams Minister Homans ook in 2018 een subsidieoproep ‘Investeringen in sociale Infrastructuur’. Dit jaar bedraagt het totale subsidiebudget 7.000.000 euro.
De subsidie-oproep ‘Investeringen in Sociale Infrastructuur’ kadert in de uitvoering van de beleidsnota’s
Binnenlands Bestuur 2014-2019 en Armoedebestrijding 2014-2019 van Vlaams minister Homans.
In de Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2014-2019 is het de intentie om steden te ondersteunen in de aanpak
van belangrijke maatschappelijke problematieken. Steden en stedelijke gebieden zijn de plaatsen bij uitstek
waar veel belangrijke maatschappelijke uitdagingen zich voordoen. Tegelijkertijd is de stad het werkveld waar
nieuwe oplossingen bedacht, aangereikt en getest worden om deze uitdagingen aan te pakken. Eén van de
aandachtspunten opgenomen in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2014-2019 is het verminderen van
armoede en sociale achterstelling. In de beleidsbrief 2017-2018 verwijst Vlaams minister Homans naar de
eerste succesvolle oproep ‘Investeringen in sociale infrastructuur’.
In de beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019 is opgenomen dat de minister maatregelen zal nemen die
in eerste instantie de zelfredzaamheid van mensen in armoede verhogen. Dit gaat gepaard met het meer
toegankelijk maken van hulp- en dienstverlening, met andere woorden de randvoorwaarden zodat mensen
zich volwaardig kunnen ontplooien in de samenleving. De minister gaf aan dat ze expliciet aandacht zou
schenken aan de bijzondere behoeften en opportuniteiten in de steden.
In de beleidsbrief Armoedebestrijding 2017-2018 geeft de minister aan haar aandacht te willen richten op de
ondersteuning van lokale besturen inzake de bestrijding van (kinder)armoede. Het verhogen van de
zelfredzaamheid van mensen in armoede, en in het bijzonder bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen,
staat in de beleidsbrief centraal.
Via deze oproep wil de minister steden ondersteunen om investeringsprojecten op te zetten voor ‘sociale
infrastructuur’ die bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van
zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede. Voor de projectoproep is een subsidie-enveloppe van
7.000.000 euro beschikbaar. Het aanvraagformulier vindt u op http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/.

Voor vragen kan u contact opnemen met het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel (tel. 02 55 301 78 of mailen naar
stedenbeleid@vlaanderen.be).

Wat is de doelstelling?
In het kader van Stedenbeleid is de doelstelling van deze oproep om
• te investeren in (sociale) infrastructuur die een duurzaam hefboomeffect kan genereren in de
aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en voor het opwaarderen van de betrokken
stad of stadsdeel;
• door investeringsprojecten de sociale cohesie te verhogen en de buurt op economisch vlak
revitaliseren… Dit kan het maatschappelijk weefsel van de steden versterken en de stad voor alle
inkomensgroepen aantrekkelijker maken om te (blijven) wonen.
In het kader van Armoedebestrijding is de doelstelling van deze oproep
• om mensen in (kans)armoede opnieuw zelfredzaam te maken met een doortastend
armoedebestrijdingsbeleid
• te komen tot een structureel, integraal en inclusief vormgegeven en uitgevoerd beleid. Zo kunnen
mensen in armoede alle kansen gegeven worden om zelfredzaam te worden.
• bijzondere aandacht te schenken aan het doorbreken van intergenerationele armoede en het
stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit.

Wie kan een subsidie aanvragen?
De projectoproep wordt geïnitieerd vanuit het Vlaamse Stedenbeleid en is derhalve gericht op de 13
centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Om vast te stellen welke projecten in
aanmerking komen, baseren we ons ook op een objectieve analyse van de (kans)armoede-aanwezigheid en problematiek. Dit kan geduid worden in het aanvraagformulier.
Elke centrumstad of de VGC kan maximaal 2 projecten indienen!
Voor een subsidie binnen het kader van de projectoproep ‘Investeringen sociale infrastructuur’ is minimaal
30% cofinanciering noodzakelijk. Deze cofinanciering kan zowel gaan om investerings-, personeels- en
werkingsmiddelen. Er moet minimaal een publieke bijdrage van de stad als cofinanciering zijn. Deze mag
gecombineerd worden met private cofinanciering om tot de voorwaarde van minimaal 30% cofinanciering te
komen. Belangrijk is dat de regierol bij de stad zit. “Stad” definiëren we hierbij als de groep Stad, met het
stadsbestuur, het OCMW en autonome gemeentebedrijven van de stad.

Hoe worden de subsidieaanvragen beoordeeld?
De ontvankelijkheidsanalyse
Uw subsidieaanvraag wordt ontvankelijk verklaard als u het volledig ingevulde aanvraagformulier digitaal
verstuurt, uiterlijk op maandag 24 september 2018 om 17u naar stedenbeleid@vlaanderen.be. De datum
waarop de mail wordt verstuurd, geldt als bewijs.
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Als de subsidieaanvraag na de ontvankelijkheidsanalyse onvolledig blijkt of als de mail verstuurd is na
maandag 24 september 2018, wordt het project onontvankelijk verklaard en wordt het niet verder
beoordeeld.

De beoordelingsanalyse
Zodra het project ontvankelijk is verklaard, start de beoordelingsanalyse. Bij de projectoproep wordt een
aanvraagformulier gevoegd dat volledig ingevuld moet worden. Er wordt gestreefd naar een minimum aan
planlast.
De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke deskundige jury, die een advies verstrekt aan de Vlaamse
Regering over de toekenning van de subsidies.
In de beoordelingsfase wordt het project beoordeeld op basis van de volgende criteria:
Inhoudelijke criteria infrastructuurprojecten:
• Wijze waarop het investeringsproject bijdraagt aan het verhogen van de zelfredzaamheid van
mensen in armoede (3.2 aanvraagformulier);
• Wijze waarop het investeringsproject een verbindende factor speelt in het lokale
armoedebestrijdingsbeleid? (3.3 aanvraagformulier);
• Het hefboomkarakter van het investeringsproject voor de integrale stad of het betrokken stadsdeel.
Evaluatieve criteria voor lokaal beleid gekoppeld aan het investeringsproject:
• De inhoudelijke invulling en het beleid dat het lokaal bestuur aan de subsidie voor het
investeringsproject ‘Sociale infrastructuur’ koppelt;
• De samenwerking met andere partners voor de realisatie en operationalisering van het project.
Evaluatieve criteria voor de realiseerbaarheid en haalbaarheid:
• Projectorganisatie;
• Projectplanning;
• Financiering totale project;
• Besteding subsidie.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

Investeringskosten
Voor de projectsubsidie komen enkel investeringskosten in aanmerking voor subsidiëring. Personeelskosten
en werkingskosten komen niet in aanmerking.

Procedure
De subsidie wordt in 2018 toegekend en is bestemd voor projecten met een haalbare en goede timing. Minimaal
5 projecten worden gesubsidieerd voor het maximale subsidiebedrag per individueel project van 1.400.000 €.
De subsidie wordt als volgt uitbetaald:
1° een eerste schijf van 80% wordt in 2018 uitbetaald als voorschot en kan in betaling worden gesteld binnen 30
dagen na ontvangst door het Agentschap Binnenlands Bestuur van het ondertekende besluit;
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2° een saldo van 20% na realisatie van het investeringsproject op basis van een functionele en financiële
verantwoording. Het investeringsproject moet binnen 5 jaar gerealiseerd zijn na toekenning van de
projectsubsidie.
De functionele en financiële verantwoording gebeurt via de beleids- en beheerscyclus (BBC) met volgende
deelrapportagecode ABB-ISI (Investeringen in sociale infrastructuur). Het ministerieel besluit kan beschouwd
worden als een contract tussen u en de Vlaamse overheid (tot realisatie). Door de opvolging via de BBC is er oog
voor het beperken van de planlast.
U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met maandag 24 september 2018.
Als de einddatum van de oproep is verstreken, worden alle projectaanvragen onderzocht, gejureerd door een
onafhankelijke deskundige jury en wordt het budget toegekend. Het resultaat wordt door de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid uiterlijk eind 2018 bekendgemaakt.
De geselecteerde projecten moeten bereid zijn info aan te leveren voor kennisdeling en communicatieve
doeleinden.
U vindt het aanvraagformulier op http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Stefaan Tubex (0473 844 995) of Marc Vanderbiesen (02 553 40 25) van de Afdeling Beleid Steden,
Brussel en Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur. U kunt ook mailen naar
stedenbeleid@vlaanderen.be.
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