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Geachte ministers Vandeurzen en Bourgeois, 

 

 
Op 23 december 2011 ontving de SAR WGG de adviesvraag betreffende het voorontwerp van 

decreet tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende lokaal sociaal beleid. De 

wijziging van dit decreet gebeurt in functie van het decreet houdende vaststelling van de 

algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke 

plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.   

 

Er is gekozen voor een grondige aanpassing van het luik met betrekking tot de sociale planning 

uit het decreet. Bij de aanpassing van het luik sociale planning is uitgegaan van de doelstelling 

tot planlastvermindering. De beleidsdoelstellingen en –opties inzake lokaal sociaal beleid 

worden niet meer bepaald vanuit een afzonderlijk lokaal sociaal beleidsplan. Voortaan worden 

ze opgenomen in de strategische meerjarenplanningen van de lokale besturen. Dezelfde 

redenering is gevolgd voor de rapportering.  

 

De raad onderschrijft de opname van het lokaal sociaal beleidsplan in de meerjarenplanning. Dit 

biedt perspectief op integraal, beleidsdomeinoverschrijdend beleid op lokaal niveau. Ook doet 

de afstemming met de beleidscyclus de kansen van beleidsuitvoering stijgen. De opname van 

betrokkenheid van de bevolking in het decreet - in het bijzonder de meest kwetsbare 

doelgroepen (art. 3 §3) – is evenzeer een goede zaak. Participatie en inspraak van de betrokken 

doelgroepen verbeteren het beleid en verhogen het draagvlak bij beleidsimplementatie. Verder 

heeft de SAR WGG geen fundamentele opmerkingen bij deze decreetswijziging. 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

Gunter Naets Jan De Maeseneer 

secretaris voorzitter 


