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BESLUIT VAN DE RBHG TER ORGANISATIE VAN DE FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING VAN HET GEWEST IN DE UITGAVEN VOOR DE 

UITWERKING, WIJZIGING EN INTREKKING VAN DE BBP’S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ADVIES VAN DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE 
 
 

20 december 2019 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:crd-goc@perspective.brussels
mailto:crd-goc@perspective.brussels
http://www.crd-goc.brussels/
http://www.crd-goc.brussels/


    19172-1986AD 
 
 
 

 
 

Secrétariat Commission  
Régionale de Développement 
Gewestelijke Ontwikkelings- 
Commissie Secretariaat 

Rue de Namur 59 
1000    Bruxelles 
Naamsestraat 59 
1000 Brussel 

T  +32 2 435 43 56 
F  +32 2 435 43 99 
@ crd-goc@perspective.brussels        hier 
www.crd-goc.brussels                           hier 

 
19172_1986AD_PPAS_FINANCEMENT _Avis CRD-20191220_NL P  2 / 3 

 

mailto:crd-goc@perspective.brussels
mailto:crd-goc@perspective.brussels
http://www.crd-goc.brussels/
http://www.crd-goc.brussels/


    19172-1986AD 
 
 
 

 
 

Secrétariat Commission  
Régionale de Développement 
Gewestelijke Ontwikkelings- 
Commissie Secretariaat 

Rue de Namur 59 
1000    Bruxelles 
Naamsestraat 59 
1000 Brussel 

T  +32 2 435 43 56 
F  +32 2 435 43 99 
@ crd-goc@perspective.brussels        hier 
www.crd-goc.brussels                           hier 

 
19172_1986AD_PPAS_FINANCEMENT _Avis CRD-20191220_NL P  3 / 3 

 

Gezien het verzoek tot advies ontvangen op 13 december 2019, op vraag van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, over het ontwerpbesluit ter organisatie van de financiële ondersteuning van het 
Gewest in de uitgaven voor de uitwerking, wijziging en intrekking van de BBP’s; 

Gezien het besluit van 4 juli 2019 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de 
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; 

 

 

Na de vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister-President, Rudi Vervoort, tijdens diens 
vergadering van 19 december, te hebben gehoord; 

 

Brengt de Commissie op 20 december 2019 het volgende advies uit:  

 

De Commissie waardeert de wil van de regering om de ontwerpen van de BBP’s te oriënteren met het oog 
op het GPDO dankzij hun financiering en brengt een positief advies uit over het ontwerpbesluit. 

Ze meent immers dat de nieuwe voorziene financieringsvoorschriften een hefboom moeten zijn om de 
visie van het GPDO te kunnen integreren en stelt voor om in deze optiek een voorafgaande evaluatie van 
elk ontwerp op te nemen. 

De Commissie steunt ook de wil van de Regering om deze financiering aan te vullen met een begeleiding 
bij de voorbereiding en uitvoering van de BBP’s.  

Deze begeleiding betreft niet alleen het controleren van het naleven van de voorschriften, maar ook en 
vooral de begeleiding van de gemeenten gedurende het hele proces.  Een voorstel zou zijn om opleidingen 
te voorzien waarin de gemeenteambtenaren hun standpunt leren beargumenteren en niet alleen maar een 
plan voorleggen. 

De Commissie is gerustgesteld met betrekking tot het feit dat een groot deel van de verantwoordelijkheden 
worden overgeheveld naar Perspective en staat erop dat alle middelen beschikbaar worden gesteld om 
deze kwaliteitsbegeleiding mogelijk te maken. 
 
Advies van de Commissie: gunstig 
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