TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Afstemming, integratie en gemeentelijke regie bij de planning en
financiering van investeringen in de publieke ruimte

Hoort bij strategisch

SD6: een kwaliteitsvolle leefomgeving door een trendbreuk op het

dossier

vlak van ruimte en klimaat

Korte omschrijving

Bij de planning en financiering van investeringen in werken in de
publieke ruimte willen we systematischer onderlinge afstemming
en integratie, met een bepalende regierol voor de gemeente,
ondersteund door de vervoerregio voor keuzes met bovenlokale
impact.

De gemeenten zijn dé partners om in het openbaar domein de regierol voor investeringen op
zich te nemen. Als meest burgernabij bestuur, als beheerder van het openbaar domein, als
instantie die moet waken over de veiligheid en de netheid in het openbaar domein wordt een
gemeente door haar inwoners afgerekend op de manier waarop de gemeente de vele
aanspraken op dat openbaar domein en op de openbare infrastructuur weet te verzoenen.
Het succes van een gemeente hangt af van de mate waarin ze erin slaagt om projecten
integraal te benaderen, om de verschillende partners mee te krijgen en om haar inwoners te
betrekken.
De investeringen in de publieke ruimte zijn ook een belangrijk instrument om de effecten
(droogte,

hitte,

wateroverlast,

…)

van

extreme

weersomstandigheden

door

de

klimaatverandering te milderen. Gemeenten, rioolbeheerders en andere partners van
investeringen in het openbaar domein hebben elkaar nodig om met gezamenlijke
investeringen een gezonde, aangename klimaatbestendige omgeving in dorp en stad 1 te
creëren.
Het is dus belangrijk dat de stad of gemeente hierbij zélf de regie in handen kan houden,
onverminderd het verdienstelijk karakter van andere actoren die hierbij diensten verlenen.
Die regierol voor de gemeenten bij investeringen in de publieke ruimte houdt in:
• dat de gemeente het beheer van de publieke ruimte als actor zelf in handen houdt;
De riool – en regenwaterinfrastructuur is integraal onderdeel van het openbaar domein.
Oplossingen voor extremere piekneerslagen in de zomer moeten we meer bovengronds in de
publieke ruimte zoeken. Daarom moeten riool- en regenwaterbeheer rechtstreeks
aangestuurd blijven door gemeenten. Gemeenten die dit wensen, kunnen hiervoor een
beroep doen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waterbedrijven of derden.
Belangrijk hierbij is dat gemeenten deze instanties rechtstreeks kunnen aansturen (verlengd
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Dit is bij uitstek een gemeentelijke kerntaak. Het gemeentedecreet stelt: “de gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te
dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.” Overeenkomstig artikel 41
van de Grondwet zijn ze “bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle
initiatieven kunnen nemen.” De nieuwe gemeentewet stelt bovendien: “De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten
behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.”

lokaal bestuur) en dat ze als individuele gemeente voldoende impact behouden. Het is aan de
gemeenten zelf om autonoom te bepalen hoe ze zich hiervoor organiseren.

•

dat de gemeente in overleg met de partner-investeerders in de publieke ruimte een
meerjarenplanning opmaakt geënt op de gemeentelijke legislatuur, alsook een
jaarplanning. Binnen de thematische bevoegdheden van de vervoerregio’s ligt voor
de meerjarenplanning van investeringen met bovenlokale impact een belangrijke rol
voor deze vervoerregio’s en de gemeenten als groep hierin.

•

dat de partner-investeerders deelnemen aan dit planningsoverleg en hun planning
en budgetten afstemmen op de afspraken die daar gemaakt worden.

•

dat integrale doelen van de gemeenten verzoend kunnen worden met de sectorale
doelen van centrale overheden. Hiervoor zullen centrale overheden hun doelen
meer op hoofdlijnen en als resultaatsverbintenis moeten formuleren in nauwer
overleg met de lokale besturen. Ook de financiering moet hierop geënt worden (zie
technische fiche ‘afstemming investeringssubsidies’)

•

dat de beleidsruimte van de gemeenten gevrijwaard blijft of wordt om te sturen bij
de projectuitvoering (als vergunningverlener, als actor en als steeds betrokken
partner – men denke aan signalisatievergunning, domeintoelating, code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, gemeente als beheerder en
ontwerper van publieke ruimte …)

•

dat alle partners van investeringen in de publieke ruimte samenwerken om te
komen tot afstemming van werken en efficiënte uitvoering van werken met minimale
hinder en maximale communicatie t.a.v. bewoners, handelaars en bedrijven.
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