STRATEGISCHE UITDAGINGEN 2019-2024
Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Dit document is het resultaat van een prospectieve denkoefening van URBAN. Het heeft tot doel de
voorstellen te identificeren waaraan Urban voorrang wil geven tijdens de legislatuur die van 2019 tot
2024 zal lopen, rekening gehouden met de basisopdrachten van deze organisatie. Het document wordt
overgelegd aan de politieke partners die de volgende regering zullen vormen, met het oog op het
opstellen van het regeerakkoord voor de volgende legislatuur.
Deze prospectieve denkoefening werd gevoerd door de ideeën van zowel de administratie als haar
partners samen te brengen. Ze stelt strategische actiesporen voor om tegemoet te komen aan de
behoeften van de sectoren cultureel erfgoed, stadsvernieuwing en stedenbouw in het Brussels gewest.
Sommige voorstellen kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd door de administratie, maar de meeste
voorstellen vereisen extra middelen die nauwkeuriger moeten worden vastgesteld zo het de bedoeling
is daadwerkelijk verder te gaan met de uitvoering ervan. In sommige gevallen gaat het om een
uitbreiding van het personeel of structurele veranderingen.
Deze voorstellen hebben tot doel de huidige procedures te verbeteren, nieuwe ontwikkelingen binnen
de huidige activiteiten uit te voeren om ze beter te integreren in de hedendaagse omgeving en haar
uitdagingen alsook nieuwe activiteiten te ontwikkelen in het licht van de nieuwe bevoegdheden die
zijn verworven.
Deze voorstellen hebben betrekking op zowel de uitoefening van de opdrachten van URBAN als op het
bestuur, de dienstverlening aan de burgers en de gebruikersgerichtheid, de bevordering van en de
bewustmaking in verband met de activiteiten van URBAN of, algemener, de deelname van URBAN aan
de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en de bebouwde omgeving.
De bevoegdheidsdomeinen van URBAN bestrijken verschillende belangrijke gebieden van territoriale
ontwikkeling. URBAN stelt alles in het werk om proactief op te treden om het welslagen van zijn
opdrachten te verzekeren en zijn rol te vervullen als speler op het vlak van programma en
administratie.
URBAN zorgt er ook voor dat ze de wijzigingen identificeert die noodzakelijk zijn wat betreft haar
werking of organisatie van openbare dienstverlening zodat ze ook in de toekomst zo goed mogelijk het
algemeen belang kan dienen. Meer bepaald in dat kader werkt URBAN aan de conformiteit van de
wetgevingen ten opzichte van het strategisch kader alsook aan de passende uitvoering daarvan.
Naast het juridisch en regelgevend aspect moet URBAN zich ook richten op de strategische visie voor
haar bevoegdheidsdomeinen, om elk gebied van haar kernactiviteiten te bestrijken en te respecteren.

URBAN heeft daarom voorstellen gedaan om de taken en diensten aan de burgers te verbeteren en
om haar actieterreinen uit te breiden. Het gaat om de volgende voorstellen:

Ervoor zorgen dat de middelen beschikbaar zijn om de bindende termijnen in het kader
van de stedenbouwkundige procedures in acht te kunnen nemen
Tijdens de vorige legislatuur werd een belangrijke hervorming van het BWRO doorgevoerd met als
hoofddoel de procedures te vereenvoudigen en de inachtneming van de termijnen voor de afgifte van
stedenbouwkundige vergunningen te verzekeren. Deze hervorming heeft belangrijke gevolgen voor
meerdere afdelingen van URBAN (stedenbouw, erfgoed, beroep, inbreuken).
Om zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden is er een reorganisatie doorgevoerd van een aantal
afdelingen en zijn er ook heel wat mensen aangeworven. Ondanks deze aanwervingen beschikt de
organisatie vandaag nog niet over voldoende personeel om volledig efficiënt en doeltreffend te zijn.
Met het huidige personeelsbestand is er niet de minste bewegingsvrijheid en kan de organisatie niet
verzekeren dat ze de termijnen continu in acht kan nemen.
URBAN vraagt dan ook om personeel ter beschikking te stellen en het aantal architecten te verhogen
om de opdrachten en de nieuwe bevoegdheden als gevolg van de hervorming van het BWRO te
kunnen aangaan, zowel in eerste instantie als op het niveau van het secretariaat van het
stedenbouwkundig college en het beheer van de beroepen.
Door gevolg te geven aan deze vraag kunnen er garanties worden geboden voor een efficiënte
openbare dienst en komt men tegemoet aan het doel dat wordt beoogd met de recentste hervorming
van het BWRO, i.e. de procedures van stedenbouwkundige vergunning verlichten en de termijnen voor
behandeling van de vergunningsaanvragen in acht nemen.

Een gecentraliseerd digitaal portaal van de diensten van URBAN voor de burgers
ontwikkelen
Momenteel worden de meeste diensten van URBAN op papier geleverd. URBAN is begonnen met een
project om een centraal portaal voor de burgers te ontwikkelen met als doel hen te ondersteunen in
de administratieve formaliteiten die ze moeten vervullen in verband met de materies waarvoor URBAN
bevoegd is; het is de bedoeling dat het parcours dat de burger moet doorlopen tegen 2020 volledig
digitaal kan verlopen.
Concreter wil URBAN een portaal creëren voor dialoog met de burgers (vergunningen, subsidies enz.),
op basis van efficiënte en papierloze interne processen. De eerste concrete gevallen zijn dan ook de
dematerialisering van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en van de renovatiepremie en
de premie voor gevelverfraaiing.
Wat betreft de begroting ramen we de jaarlijkse inspanning momenteel op € 400.000 tot € 600.000
(over 4 jaar); we zullen deze raming verfijnen naarmate de projecten vorderen. De methodologische
benadering zal flexibel en iteratief zijn en zal het mogelijk maken snel concrete resultaten te verkrijgen
die op de markt uitvoerbaar zijn. De benadering is intern al getest met twee proefprojecten.
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Het project wordt geïnitieerd en geleid door Urban.brussels, idealiter met begeleiding door publieke
partners voor de constructie en de implementatie van het platform (gemeenten, CIBG, EasyBrussels,
Homegrade, Impulse enz.).
URBAN vraagt aan de regering om de tenlasteneming van dit project door URBAN te ondersteunen.
Dit voorstel zal leiden tot een verbetering en vereenvoudiging van de formaliteiten die de burger moet
vervullen op het vlak van de premies, subsidies en vergunningen die URBAN beheert.

Binnen URBAN een doeltreffende dienst van advies voor de burgers creëren en de
ondersteuning van de verenigingssector intensiveren
Als openbare dienst heeft URBAN de plicht om advies en bijstand te verlenen aan de burgers.
Momenteel zijn de middelen voor de uitvoering van deze opdracht verdeeld over verschillende actoren
bij zowel de administratie als de verenigingssector. Als gevolg van deze versnippering is het
overheidsoptreden minder efficiënt. Bovendien bemoeilijkt de veelheid aan actoren de leesbaarheid
van het landschap voor de burger.
URBAN stelt voor om de meer administratieve diensten van advies aan de burgers (Homegrade en
URBAN) nader tot elkaar te brengen of zelfs samen te voegen en tegelijk de ondersteuning van de
verenigingssector (Netwerk Wonen) uit te breiden.
Dit voorstel zou de oprichting van een efficiënte adviesdienst binnen URBAN mogelijk maken en aldus
van een gewestelijk referentiecentrum voor stedenbouw, erfgoed en stadsvernieuwing, met inbegrip
van de subsidies voor woningverbetering.
Deze adviesdienst moet het voor de burgers ook mogelijk maken de stedenbouwkundige voorschriften
beter te begrijpen en moet een ondersteunende dienst voor de meest achtergestelde groepen
omvatten door middel van een systeem van pro-Deoarchitecten of een systeem van financiering van
erkende architecten of, tot slot, via een interne eenheid die zich specifiek aan deze taak wijdt.
Tegelijk stelt URBAN voor om nauwer samen te werken met het Netwerk Wonen en zijn opdracht
van 'doorgifte van informatie van het terrein naar de overheid' en van deelname aan projecten
stadsherwaardering te versterken, met als doel de belangstelling en/of de deelname van de
bewoners aan de uitwerking en uitvoering van de projecten in deze programma's te mobiliseren.
Urban stelt ook voor om de samenwerking met de verenigingen uit te breiden tot het domein van
het behoud van erfgoed.
Dit voorstel zal toelaten de dienstverlening aan de burgers aanzienlijk te verbeteren, zowel op het
gebied van advies en administratieve bijstand als op het terrein door de verenigingssector te
versterken.
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Binnen URBAN één enkel loket creëren voor de indiening van premieaanvragen
Tijdens de vorige legislatuur hebben de administraties die bevoegd zijn voor de woonpremies (URBAN
en LB) hun regelgeving beter op elkaar afgestemd.
URBAN stelt voor om dit werk van rationalisering, oriëntering van de klanten en vereenvoudiging
van de formaliteiten voor de burgers voort te zetten door een uniek loket te creëren voor de
indiening van de aanvragen van premies in verband met energie / klein erfgoed / gevelrenovatie en
te werken aan de creatie van een gewestelijk platform voor geïntegreerd beheer van de 'premies'
met LB en de verenigingssector (Netwerk Wonen).
Dit voorstel zal het parcours van de burger vereenvoudigen en de efficiëntie van dit beleid verbeteren.

Een nieuw instrument voor stadsvernieuwing ontwikkelen om de financiering van
specifieke herwaarderingsacties mogelijk te maken
De vorige legislatuur heeft veel hervormingen doorgevoerd in het domein van de verschillende
activiteiten, inzonderheid met het nieuwe instrument van 'stadsvernieuwingscontract' dat zich
situeert op een hoger niveau dan de duurzame wijkcontracten of de stadsprogramma's. We hebben
tijdens die legislatuur de complementariteit van deze instrumenten kunnen onderzoeken in het kader
van de evolutie van de wijken in het stadsvernieuwingsgebied.
URBAN stelt vast dat het assortiment aan instrumenten zou moeten worden uitgebreid tot
kleinschalige acties en dat er dus gewestelijke middelen moeten worden vrijgemaakt om te kunnen
ingrijpen wanneer er zich gerichte kansen van sociaaleconomische ontwikkeling voordoen.
URBAN stelt voor om de creatie van dit nieuwe instrument te onderzoeken en het te begeleiden met
een lokaal participatief proces, naar het voorbeeld van de andere instrumenten voor
stadsvernieuwing.
Dit beleid zal het mogelijk maken in te grijpen in acties die door burgers of lokale actoren worden
geïdentificeerd als noodzakelijk voor de herwaardering en de ontwikkeling van hun grondgebied.

De operationele aard van het SVC-instrument bevestigen en zo de coherentie en efficiëntie
van het beheer en de verwerking van de programmering en de werking van dit nieuwe
instrument vergroten
Tijdens de vorige legislatuur werd het nieuwe instrument 'stadsvernieuwingscontract' ingevoerd en
werden de te ondernemen acties verdeeld over twee verschillende entiteiten (URBAN en Perspective).
In de praktijk is dit onderscheid nooit uitgevoerd, zodat URBAN alleen heeft ingestaan voor de
programmering van de vijf SVC's.
URBAN vraagt om zijn rol bij de programmering van toekomstige SVC's en de wijzigingen ervan te
behouden en om aan Perspective enkel het luik 'diagnose' toe te vertrouwen, dat immers deel
uitmaakt van de territoriale kennis. Naast het gebrek aan samenhang en een zekere complexiteit in
het administratieve en financiële beheer van deze programma's heeft de ordonnantie van 2016, in
deze vermenging van rollen, geen oog voor het operationele en niet-plannende karakter van de
programmering van de SVC's.
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Dit voorstel zal het mogelijk maken beter aan te sluiten bij de opdrachten van elke openbare speler en
bij de begrotingsprogramma's waarvan de administratieve en financiële verwerking werd
toevertrouwd aan URBAN en dus om volledig efficiënt te zijn bij de uitvoering van dit beleid.

Jaarlijks één programma van stadsvernieuwingscontract lanceren
Tijdens de vorige legislatuur heeft de regering beslist om 5 stadsvernieuwingscontracten tegelijk te
lanceren.
Gelet op de significante impact van de programma's op de gewestbegroting in sommige jaren en de
administratieve belasting die deze programma's vertegenwoordigen, beveelt URBAN aan om de
lancering van de vijf stadsvernieuwingscontracten te spreiden over de duur van de legislatuur en elk
jaar één stadsvernieuwingscontract te starten.
Dit voorstel zal enerzijds toelaten het administratieve beheer te verbeteren en het budget voor de
stadsvernieuwingscontracten af te vlakken en anderzijds rekening te houden met de complementariteit
met andere instrumenten voor stedelijke herwaardering (wijkcontracten en programma's voor
stadsbeleid) die al een tijdspanne van één jaar beslaan.

Het beleid van de duurzame wijkcontracten voortzetten door ten minste één reeks van drie
DWC's per jaar te lanceren
Tijdens de vorige legislatuur heeft de regering de enveloppe voor het beleid inzake stadsvernieuwing
die bestemd was voor de wijkcontracten aangewend voor het betrokken beleid alsook voor het beleid
van de stadsvernieuwingscontracten. Aldus werden 10 wijkcontracten gepland en werden er
uiteindelijk 14 goedgekeurd.
URBAN stelt voor om op dit tempo voort te gaan en de uitvoering van ten minste drie wijkcontracten
per jaar te garanderen, daar dit beleid zijn belang en doeltreffendheid heeft bewezen.
Dit voorstel zal toelaten ervoor te zorgen dat het gewest een belangrijke rol vervult in het kader van de
acties van stadsherwaardering in kwetsbare gebieden en zo ten volle deelneemt aan de creatie van
toegankelijke woningen, gebruiksvriendelijke openbare ruimten en het delen van openbare
infrastructuur en sociaaleconomische activiteiten.

Een erfgoedbeleid voorstellen dat een duurzame visie opneemt in het stedenbouwkundig
beleid en een opportuniteitsanalyse maakt van de verschillende instrumenten voor
erfgoedbescherming
Stedenbouw en erfgoed zijn twee bevoegdheidsdomeinen die een geïntegreerde visie vereisen.
URBAN stelt voor een strategie uit te stippelen om een duurzamere visie te integreren in het
stedenbouwkundig beleid, om op meer proactieve wijze te werk te gaan en om een analyse te initiëren
via jaarlijkse of tweejaarlijkse thema's.
URBAN is ook van mening dat erfgoed niet mag worden gebruikt om de uitvoering van
stedenbouwkundige projecten te vertragen en zijn primaire bestemming, i.e. de bescherming van
gebouwen en sites, moet behouden.
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In dit kader vraagt URBAN om een erfgoedbeleid te ontwikkelen dat een echt onderscheid maakt
tussen goederen die moeten worden beschermd en goederen die kunnen worden bewaard en
waarvoor belangrijke ingrepen kunnen worden toegestaan, en, indien nodig, om de nodige
wijzigingen van de wetgeving door te voeren.
Dit voorstel zal toelaten te beschikken over een geïntegreerde visie tussen stedenbouw en erfgoed en
stelt een gradatie voor in de bescherming van Brusselse gebouwen, i.e. gebouwen die bijzondere
bescherming verdienen via de procedure van bescherming, gebouwen die een zeker belang
vertegenwoordigen maar waarvoor zelfs grote ingrepen kunnen worden toegestaan en gebouwen die
in de inventaris worden opgenomen.

URBAN belasten met de ontwikkeling van een beleid voor de culturele infrastructuur in
Brussel
In het kader van de 6de Staatshervorming verwierf het gewest de bevoegdheid over de biculturele
aangelegenheden in Brussel. Het is meer bepaald in dit kader dat het gewest het nieuwe project voor
een cultuurcentrum Kanal heeft gelanceerd. Als speler die bevoegd is voor cultureel erfgoed en
stedenbouw in de ruime zin, met inbegrip van architectuur, kreeg URBAN de opdracht toezicht uit te
oefenen op de middelen die worden toegekend aan de twee nieuwe stichtingen van openbaar nut, i.e.
Kanal en het CIVA.
URBAN stelt voor om voortaan een beleid van de biculturele infrastructuur uit te werken en een
raming te maken van de begrotingsmiddelen en het personeel die daarvoor noodzakelijk zijn, in
samenwerking met de culturele spelers.
Dit voorstel zal het mogelijk maken deze nieuwe bevoegdheid te ontwikkelen in aanvulling op de
culturele bevoegdheden van de gemeenschappen.

De ontwikkeling van een bewustmakingsbeleid en van projecten ondersteunen die gericht
zijn op een internationale positionering in overeenstemming met de strategische
doelstellingen die voor Urban zijn vastgesteld
De laatste jaren is het bewustmakingsbeleid sterk gericht op erfgoed of stedenbouw. URBAN heeft
voorgesteld dit beleid open te stellen voor de bewustmaking ten aanzien van hedendaagse
architectuur en heeft al verschillende acties opgestart zoals de organisatie van een jaarlijks colloquium
over architectuur, de lancering van de architectuurdagen, de financiering van een voortgezette
opleiding in architectuur en de instelling van een Brusselse architectuurprijs.
In dit verband vraagt URBAN om de bewustmaking betreffende onze activiteiten te bestendigen en
zelfs uit te breiden. URBAN stelt in dit kader ook voor om het beleid 'be exemplary' te evalueren om
de impact ervan te vergroten.
Om het gewest te helpen zich internationaal te positioneren is het ook belangrijk het
stedenbouwkundig beleid in de ruime betekenis meer te valoriseren.
In dit kader stelt URBAN enerzijds voor om initiatieven te ondersteunen die erop gericht zijn
architectuur, stedenbouw en erfgoed te beschouwen als vector voor toeristische ontwikkeling.
Anderzijds is het de bedoeling innovatieve projecten (digitalisering, virtueel bezoek) van
internationale positionering te ondersteunen zoals de Brusselse aanvraagdossiers inzake immaterieel
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cultureel erfgoed van de mensheid (Ommegang 2019), het onderzoek van een Belgische kandidatuur
voor de Commissie voor het Werelderfgoed voor 2022, de organisatie van de Belgische
Landschapsprijs 2019/2020, de kandidatuur voor de Prijs van de Raad van Europa, de uitbreiding van
de internationale samenwerkingsakkoorden met het oog op de uitwisseling van goede praktijken.
Deze voorstellen zullen het bewustzijn voor stedelijke kwesties en inzonderheid voor hedendaagse
architectuur, duurzaamheid en erfgoed vergroten en Brussel internationaal positioneren.

Een beleid van natuur in de stad en van scenografie en landschap ontwikkelen
Vanuit de bezorgdheid voor landschapsaspecten, luchtkwaliteit en groen netwerk stelt URBAN voor
om het behoud/de ontwikkeling van natuur in de stad te bevorderen door de herbeplanting te
ondersteunen van grote lijnen ('de toekomst planten') die het landschap kenmerken en door de
aanplanting uit te lokken van 'toekomstige' opmerkelijke bomen (bewustmaking voor
aanplantingsvoorwaarden, Wood Wide Web) in het kader van stedelijke projecten.
In het kader van dezelfde ambitie om de groene ruimten in de stad te ontwikkelen en te behouden is
URBAN van mening dat de harmonieuze verdichting van het grondgebied rekening moet houden met
de noodzaak om tuingebieden te beschermen en er nieuwe te creëren binnen de huizenblokken van
de stedelijke projecten die aan URBAN worden voorgelegd.
URBAN vraagt ook om een stedenbouwkundig beleid inzake landschap te mogen ontwikkelen, meer
bepaald bij toepassing van het Landschapsverdrag en de Unesco-aanbevelingen met betrekking tot
stadslandschappen, gericht op kennis, identificatie, bewustwording, rekening houden met de eisen op
het vlak van landschapskwaliteit, landschapseffectenstudies en het beheer ervan.
Deze aandacht voor het landschap en een scenografische analyse zullen de architecturale kwaliteit van
de projecten en het stedelijk landschap in Brussel aanzienlijk verbeteren.
Concreter stelt URBAN voor een nieuw type stadsvernieuwingsproject te ontwikkelen dat
beantwoordt aan de uitdagingen inzake ontwikkeling van de natuur in de stad en van het stedelijk
landschap, zoals ascontracten die worden aanbevolen in het gidsplan voor stadsvernieuwing.
Dit beleid zal toelaten het groene karakter van de hoofdstad te bevestigen en de leefruimte van de
Brusselaars te verbeteren.

Het beleid voeren ter verbetering van de energieprestaties van gebouwen in goede
verstandhouding met de eisen van de bescherming van het erfgoed
In het kader van haar beleid van zowel stedenbouw, erfgoed als stadsvernieuwing koestert URBAN de
ambitie de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en bijgevolg vraagt ze om het beleid ter
verbetering van de energieprestaties van goederen van erfgoedrechtelijk belang (op de inventaris of
beschermd) voort te zetten op genuanceerde, respectvolle en ambitieuze wijze.
URBAN is van mening dat er moet worden gewaakt over de samenhang van de bepalingen inzake de
bescherming van erfgoed, de energieprestaties van gebouwen en de stedenbouwkundige regels om
de inspanningen voor behoud te richten op de interessantste delen (met name de voorgevel), zodat
de rest van het gebouw op meer ingrijpende wijze kan worden aangepast.
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Om in goede verstandhouding aan deze kwestie te werken vraagt URBAN om de oprichting van een
studiestructuur van het type 'Renolab' te ondersteunen met als doel de vernieuwende, efficiënte en
respectvolle EPB-interventies te bestuderen en te bevorderen en om via onze
stadsvernieuwingsprogramma's een experimenteel laboratorium te worden.
Dit voorstel heeft tot doel te werken in het kader van een goede verstandhouding en samenwerking
tussen het beleid op het vlak van erfgoed, renovatie en milieu.

De instandhouding van het erfgoed bevorderen door middel van belastingen
Er worden momenteel verschillende middelen geactiveerd om de instandhouding van erfgoed te
bevorderen, via zowel regelgevende procedures als bewustmakings- en documentatieacties. URBAN
stelt vast dat het grootste obstakel voor de instandhouding het financiële aspect ervan is en stelt in
antwoord op deze vaststelling voor om op een nieuwe manier te werken, i.e. via de fiscaliteit.
URBAN stelt voor om verschillende voorstellen te bestuderen, zoals het verlagen of zelfs schrappen
van de successie- en schenkingsrechten voor beschermde goederen, op voorwaarde dat het totale
vrijgestelde bedrag opnieuw wordt geïnvesteerd in het onderhoud en de restauratie van het
betrokken goed, voor zover althans dit bedrag niet het voorwerp is geweest van een
erfgoedsubsidie.
Dit voorstel zal toelaten om de acties voor de instandhouding van het erfgoed concreet uit te breiden.

De wetgeving inzake stedenbouwkundige lasten opnieuw beoordelen om het effect ervan
te vergroten en het begrotingsbeheer van de stedenbouwkundige lasten te herzien
In 2013 breidde het gewest het besluit inzake stedenbouwkundige lasten uit tot de woningen en stelde
het een volgorde van voorrang vast in de bestemming van de stedenbouwkundige lasten. Na enkele
jaren praktijk lijkt het nuttig om dit besluit opnieuw te evalueren, wat betreft zowel de administratieve
procedures als de doelstelling van deze retributie.
URBAN stelt voor om het besluit betreffende de stedenbouwkundige lasten te herzien om het
toepassingsgebied ervan uit te breiden.
Dit voorstel zal toelaten om de doelstellingen van deze regelgeving concreet te versterken en zal
bijdragen tot de ontwikkelingsuitdagingen van het gewest.
Daarnaast beschikt URBAN over 3 begrotingsfondsen, i.e. het fonds voor stedenbouwkunde en
grondinrichting (05), het fonds voor onroerend erfgoed (15) en het fonds voor onderzoek naar,
vaststelling en vervolging van stedenbouwkundige inbreuken (24). De stedenbouwkundige lasten
worden toegewezen aan het fonds 15. URBAN is van mening dat het beheer van de
stedenbouwkundige lasten door middel van een fonds niet de meest geschikte oplossing is. De
uitgaven worden immers beperkt door de begrotingsorthodoxie en de beperkingen op de aanwending
van de gegenereerde inkomsten, die onzeker zijn. Daar de uitgaven voor stedenbouwkundige lasten
in de loop van de tijd niet vaststaan, op het vlak van zowel vastlegging als vereffening, vereist hun
complexiteit een flexibeler beheer, voornamelijk voor de bewaargeving van een waarborg en het
gebruik van de lasten.
URBAN stelt voor om de verwijdering van de stedenbouwkundige lasten uit het fonds 05 te
bestuderen en het begrotingsbeheer over te dragen aan de MSI die er in dit domein een bredere
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visie op na houdt als orgaan dat niet in de consolidatiekring is opgenomen en waarbinnen alle grote
stadsprojecten worden samengebracht.
Dit voorstel zal een betere governance van het begrotingsbeheer van de stedenbouwkundige lasten
mogelijk maken.

De middelen identificeren die nodig zijn om de basisopdrachten en nieuwe bevoegdheden
van Urban uit te voeren
Tijdens de vorige legislatuur kreeg URBAN nieuwe opdrachten toegewezen, op het niveau van zowel
het stedelijk beleid als het beleid inzake roerend en immaterieel erfgoed, en ook zijn basisopdrachten
werden grondig gereorganiseerd (hervorming van de ordonnantie inzake stadsherwaardering,
hervorming van het BWRO, opstellen van noodinterventieplannen ...).
URBAN vraagt de beschikking te krijgen over de middelen die ze nodig heeft om al haar
basisopdrachten en nieuwe bevoegdheden te kunnen uitvoeren. URBAN is zinnens een met redenen
omkleed aanvraagdossier in te dienen bij de toekomstige regering.
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