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Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van

21 gemeenten in de ruime regio rond Gent. Veneco werkt

voor de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Destelbergen,

De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem,

Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, 

Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Naast kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening,

gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen

door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het

uitrollen van een regionale werking, die nauw aansluit bij de

maatschappelijke realiteit.
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Veneco biedt lokale besturen ondersteuning op vlak 

van lokale economie door een intergemeentelijke 

stafmedewerker. De doelstelling is om het lokaal 

economisch beleid van de besturen te ondersteunen, te 

versterken en/of te professionaliseren.

AAnbod 
LokALe economie

Contactgegevens

Benjamin Descamps
Stafmedewerker Lokale economie
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen

E: Benjamin.descamps@veneco.be 
T: 09/ 218 99 40 



Waarom?
Veel gemeenten staan voor grote uitdagingen op vlak van lokale 

economie. De gevolgen van de coronamaatregelen zetten deze 

uitdagingen op scherp. Veel lokale besturen willen inspanningen 

leveren om het lokaal economisch weefsel te beschermen.

Hoe?

• Opmaak beleidsplan lokale economie

Een beleidsplan is de basis voor een gemeentelijk lokaal 

economisch beleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en 

evolutie van de detailhandel, de bedrijvigheid, de ruimtelijke 

context en het pandenarsenaal in een gemeente. 

Daarnaast omvat het de visie, de beleidsmatig gewenste ruimtelijk-

economische ontwikkeling en de mogelijke acties om die situatie 

te bereiken. Inhoudelijk zijn de beleidsplannen op vier pijlers 

gebouwd: 

1. Visie: de gemeente krijgt een onderbouwd ruimtelijk en 

economisch plan dat ze kunnen inzetten als beleidskader voor 

het ruimtelijk beleidsplan.

2. Actie: de gemeente krijgt een actiegericht plan dat 

participatief met ondernemers en het bestuur in acht à negen 

maanden tijd wordt opgemaakt. 

3. Vergunningverlening: de gemeente krijgt een 

lokaal ruimtelijk-economisch afwegingskader voor de 

omgevingsvergunningen (voor kleinhandelsactiviteiten).

4. Locatietool: de gemeente krijgt een beleidsinstrument 

waarmee nieuwe bedrijvigheid wordt gesitueerd en nieuw 

ondernemerschap wordt aangetrokken.

• Projectrealisatie 

Gemeenten worstelen soms met publieke of private leegstand. 

Veneco werkte verschillende formules uit om deze leegstaande 

gebouwen of sites projectgericht te revitaliseren.

Veneco begeleidt de opmaak van verschillende type projecten zoals

PPS-dossiers, aankoopdossiers, pop-updossiers, verkoopdossiers, 

uitgiftedossiers.

Het lokaal bestuur beslist voor welk project de stafmedewerker van 

Veneco wordt ingeschakeld. De stafmedewerker lokale economie 

trekt het dossier in samenwerking met de gemeente. Indien nodig 

zorgt de stafmedewerker voor afstemming met andere experts 

binnen Veneco (bvb. ruimte, mobiliteit, erfgoed, etc.).

• Opstarten / doorstarten van adviesraad lokale 
economie / ondernemersforum

De adviesraad lokale economie is de participatiepilaar van het lokaal 

economisch beleid. Het format van een klassieke adviesraad blijkt 

in sommige gemeenten niet altijd goed aan te slaan. Daarom is het 

aangewezen om een andere formule uit te bouwen.binnen Veneco 

(bvb. ruimte, mobiliteit, erfgoed, etc.).

• Advisering vergunningen voor 
kleinhandelsactiviteiten

De stafmedewerker lokale economie kan advies verlenen bij 

omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten.

In samenspraak wordt een heldere opdrachtomschrijving 
uitgewerkt. Veneco maakt een indicatieve offerte en een plan 
van aanpak. De gemeente krijgt hierdoor een inschatting van de 
maximale kostprijs. 

Indien akkoord, gunt de gemeente de opdracht aan Veneco met 
een collegebeslissing en aanduiding van een contactpersoon.

De opdracht begint met een startoverleg bij de gemeente. Er gaat 
altijd minstens één plaatsbezoek door. 

De opdracht wordt uitgevoerd in nauw overleg met het 
gemeentebestuur.

Veneco is een kostendelende vereniging. Dit betekent dat een 
gemeente rechtstreeks kan gunnen aan Veneco en dat de eigen 
gepresteerde uren door Veneco niet BTW-plichtig zijn. 

Wat?
De stafmedewerker lokale economie kan voor een bepaalde periode 

één of meerdere dagen per week in gemeenten hiervoor worden 

ingezet. Meerdere opdrachten zijn mogelijk:

• Acties ‘koop lokaal’ uitwerken

Als lokaal bestuur is het mogelijk om ondernemers een duwtje in de 

rug te geven door allerlei acties te initiëren. 

Voorbeelden van ‘koop lokaal’ acties:

1. Het opstarten van een platform waar ondernemers hun 

aanbod aan inwoners kenbaar maken.

2. Het uitwerken van een gemeentelijke bon om het lokaal 

consumeren aan te moedigen.

3. Ondernemers via gemeentelijke communicatie in de 

bloemetjes zetten.

4. Ondernemersevenementen initiëren.


