STRATEGIE GO4BRUSSELS 2030: PRIORITEITEN SOCIALE TOP VAN 27 APRIL
2022
Samenvatting: deze nota is bedoeld om met het oog op de Sociale Top van 27 april 2022 de prioritaire
beleidswerven van de Strategie GO4Brussels 2030 tot het einde van de legislatuur te bepalen.
1. Strategie GO4Brussels 2030: voorgeschiedenis
Het regeerakkoord 2019-2024 legt de grondslagen vast voor een Strategie 2030, die voortbouwt op de
Strategie GO4Brussels 2025 en die steunt op twee structurerende pijlers:
-

een strategie uittekenen om tegen 2030 een transitie van de Brusselse economie te
bewerkstelligen, die erop gericht is alle sectoren koolstofvrij te maken en meer steun te verlenen
aan de sectoren die zich toeleggen op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en
democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie;

-

de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding in het bijzonder toespitsen op scholing
en de allianties werk-milieu ondersteunen: duurzaam bouwen & renoveren, duurzame voeding.

De Strategie GO4Brussels 2030 berust op een partnergerichte aanpak met een visie waarin de
verschillende initiatieven van de regering een plaats krijgen. Daarbij wordt gewerkt met
gemeenschappelijke sturings-, opvolgings-, overleg-, communicatie- en evaluatie-instrumenten.
De Strategie GO4Brussels werd op de Sociale Top van 16 januari 2020 door de leden van het
Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) ondertekend.
2. Te werk gaan volgens een dubbele toekomstgerichtheid
De grote beleidswerven binnen de twee pijlers worden bepaald op grond van een drieledig tijdskader:
-

tegen 2030 om ambitieus vooruit te blikken en verder te kijken dan de termijn van de
regeerperiode;

-

binnen het tijdsbestek van de legislatuur om de uitvoering van de verbintenissen te plannen
over het verloop van de regeerperiode en na vijf jaar een balans op te maken;

-

op jaarbasis om de prioriteiten te bepalen en ervoor te zorgen dat het proces regelmatig wordt
opgevolgd.

3. De strategie beheren in samenspraak met de sociale partners.
De minister-president coördineert de Strategie GO4Brussels 2030. Er wordt aan meegewerkt door alle
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (voor de eerste pijler) of door de voltallige Brusselse
regering en gemeenschapscolleges (voor de tweede pijler).
De strategie wordt samen met de sociale partners (Brupartners) uitgevoerd. De manier waarop die
samenwerking operationeel verloopt, verschilt al naargelang van de doelstelling.
-

Sommige doelstellingen van de strategie zijn bestempeld als “gedeelde prioriteit”. Om die
prioriteiten in goede banen te leiden en uit te voeren, wordt samengewerkt met de sociale
partners, die zich ertoe verbinden daarbij ondersteuning te bieden op basis van een werkwijze
die vastgelegd is in de ordonnantie over Brupartners.
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-

Andere doelstellingen zijn dan weer gestoeld op “overleg”. De Brusselse regering leidt die
doelstellingen zelf in goede banen en pleegt daarover grondig overleg met de sociale partners,
zonder dat er evenwel sprake is van verplichte tussenkomst.

Voor iedere doelstelling is door de initiatiefnemende minister(s) een stuurcomité opgericht. Dat comité
zorgt ervoor dat de beleidswerven om de doelstelling te verwezenlijken, worden uitgevoerd. Het brengt
ook verslag uit met het oog op de opmaak van de jaarlijkse balans.
4. De instrumenten aanpassen om crisissen op te vangen en het herstel van het Gewest te
bevorderen
Helaas kreeg de Brusselse regering in maart 2020, net zoals alle andere regeringen in ons land, af te
rekenen met een wereldwijde pandemie van een omvang die men sinds de Tweede Wereldoorlog niet
had gezien. Het beheer van deze crisis vergde veel inspanningen en middelen, wat een aanzienlijke
impact heeft gehad op haar werk.
De uitvoering van de doelstellingen van de Strategie 2030 liep door die crisis heel wat vertraging op.
Dat noopte ertoe de doelstellingen die de regering, de colleges en de sociale partners in januari 2020
hadden vooropgesteld, bij te sturen.
De strategie werd door de initiatiefnemende ministers volledig herzien. Zij deden dat in overleg met
Brupartners, in zoverre dat mogelijk was, want er moest dringend gehandeld en aan vele behoeften
voldaan worden. Zo werden op de Sociale Top van 17 februari 2021 zowel de maatregelen van het
Brusselse relanceplan, dat in de zomer van 2020 werd uitgerold, als de Brusselse projecten van het
Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht in de beleidswerven voor de overeenstemmende
doelstellingen van de Strategie 2030 verwerkt.
Bovenop de gezondheidscrisis en de zware sociale gevolgen komt vandaag een geopolitieke crisis die
ook voor de Brusselaars niet zonder gevolgen zal blijven en waar we dus rekening mee moeten houden.
Tegen deze complexe achtergrond die zowel bij de bevolking als in de sociaal-economische geledingen
van de privé- en de overheidssector leidt tot onrust en veranderingen, organiseerde de regering een
regeringsseminarie dat nog tijdens het eerste semester moet uitmonden in de goedkeuring van een
werkprogramma voor de tweede helft van deze legislatuur. In dat programma zal rekening worden
gehouden met de snelle evoluties waar we door de opeenvolgende crisissen sinds maart 2020 mee te
maken krijgen.
Dat programma omvat meerdere prioriteiten die rechtstreeks verband houden met de doorgemaakte
gezondheidssituatie en die erop gericht zijn om enerzijds de eerstelijnsgezondheidszorg en anderzijds
de steun voor de tijdens de pandemie meest kwetsbare doelgroepen te versterken.
Daarnaast willen we met enkele prioritaire maatregelen inspelen op een aantal andere gevolgen die
sinds het begin van de crisis aan het licht zijn gebracht dankzij het werk van de gewestbesturen onder
leiding van perspective.brussels, dat een sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de coronapandemie (bijgewerkt in maart 2022)
heeft opgesteld. Het in juli 2020 gelanceerde “relance- en herontwikkelingsplan van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de aanpak van de coronacrisis” was een van de eerste instrumenten
waarmee de doelstellingen van de gewestelijke beleidsverklaring en die van de Strategie GO4Brussels
2030 werden afgestemd op de aanbevelingen uit de diagnose.
Vandaag wil de regering de acties bijsturen en/of prioriteiten stellen om succesvol uitvoering te kunnen
geven aan essentiële beleidswerven teneinde:
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-

de sociaal-economische heropleving van het Gewest en dus de tewerkstelling te stimuleren door
Brussel nog aantrekkelijker te maken voor duurzame en digitale economische activiteiten en
zowel het vrijetijds- als het congrestoerisme weer op gang te brengen;

-

het Brusselse economische weefsel en de gewestbesturen te helpen om zich aan te passen aan
de gevolgen van het toenemende telewerk (die op de eerste plaats de horeca en de
kleinhandelszaken treffen), maar ook aan de evolutie van de beroepen en van de
arbeidsorganisatie;

-

de Brusselaars die economisch en/of sociaal uitgesloten zijn of die, in deze tijden van crisis
meer nog dan anders, in zo’n situatie terecht dreigen te komen, te helpen om hun rechten uit te
oefenen en gebruik te maken van de beschikbare sociale steunmaatregelen;

-

zowel bij de territoriale ontwikkeling, in het mobiliteitsbeleid als in het milieubeleid rekening
te houden met de gevolgen van de crisis door werk te maken van de “tienminutenstad”, ervoor
te zorgen dat iedereen in zijn of haar buurt toegang heeft tot groene en kwalitatieve publieke
ruimten en te ijveren voor een evenwichtige verdichting (vooral in de tweede gordel) en
ontdichting (vooral in de eerste gordel);

-

de behoeften die door de crisis zijn ontstaan, te verwerken in de stedenbouwkundige eisen met
aandacht voor ziektepreventie, de behoefte aan ruimte buiten en door het telewerk ook aan
ruimte in huis.

De regering bepaalt momenteel welke beleidswerven en acties prioritair tegen 2024 en aansluitend
daarop tegen 2030 voltooid moeten zijn. Zij doet dat in overleg met de sociale partners van het Gewest.
5. Sociaal-economische, territoriale en ecologische situatie van het Brussels Gewest in het
voorjaar van 2022
Perspective.brussels coördineerde in het voorjaar van 2022 de bijwerking van de sociaal-economische,
territoriale en ecologische diagnose van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de
coronapandemie. Dat document zal op de Sociale Top van 27 april 2022 worden voorgesteld.

6. Prioritaire beleidswerven tot 2024
Tijdens de werkzaamheden van het regeringsseminarie vroeg de regering aan de sociale partners om te
laten weten welke prioriteiten volgens hen van essentieel belang zijn voor de sociale, economische en
ecologische heropleving van het Gewest. Er vonden al twee informele werkvergaderingen plaats
waarop de regering en Brupartners voor een eerste maal van gedachten konden wisselen.
Op basis van die twee inputs kon de in het volgende hoofdstuk weergegeven lijst met de prioritaire
beleidswerven van de Strategie GO4Brussels 2030 tot het einde van de legislatuur worden opgesteld.
Die beleidswerven zijn onderverdeeld in tien structurerende thema’s.
De volledige strategie, zoals die in januari 2020 door het BESOC werd goedgekeurd, blijft overeind
met haar ambities voor 2030. De als prioritair aangeduide beleidswerven worden verwerkt in de fiches
van de overeenstemmende doelstellingen.
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GEZAMENLIJKE PRIORITAIRE BELEIDSWERVEN VAN DE REGERING EN DE BRUSSELSE SOCIALE PARTNERS TEGEN 2024

Thema 1: DE VOORWAARDEN CREËREN VOOR DE ECONOMISCHE TRANSITIE OM BIJ TE DRAGEN TOT DE GEWESTELIJKE
KLIMAATDOELSTELLINGEN

Doelstellingen
GO4Brussels

/

Beleidswerven Prioriteiten van de regering

Soort
Brusselse projecten
prioriteit van het Nationaal
Plan voor Herstel en
Veerkracht
Beleidswerf 1.1.1 Werken aan een De
gewestelijke
doelstellingen Gedeeld
Verbeterde
regeling
klimaatbewust beleid met de verhogen en via de verschillende
voor energiesubsidies
sociaaleconomische partners
bevoegdheden bijdragen tot de
aanpassing van het NEKP 2030
Renovatie van de
Beleidswerf 1.1.2 De economische (renovatieverplichtingen, enz.)
overheidsgebouwen
transitie naar een koolstofvrije,
circulaire en regeneratieve economie
Renolab:
plannen en ten uitvoer brengen
Renovatielaboratorium
Beleidswerf 1.1.3 Alle instrumenten Criteria
inzake
sociale
en Gedeeld
/
voor economische ondersteuning ecologische
voorbeeldigheid
geleidelijk
omschakelen
naar opnemen in de EXPA-ordonnantie.
koolstofvrije productiemodellen, de
circulaire en regeneratieve economie,
sociaal
en
democratisch
ondernemerschap en de digitalisering
van de economie.
Beleidswerf 1.1.2 De economische De gewestelijke strategie voor Gedeeld
Gewestelijke strategie
transitie naar een koolstofvrije, economische
transitie
(GSET)
voor
economische
circulaire en regeneratieve economie uitvoeren en daarbij de gewestelijke
transitie (GSET)
plannen en ten uitvoer brengen
financierings-, begeleidings- en
vestigingsinstrumenten in hun geheel
bijsturen.

Prioriteiten
partners

Economische
energietransitie

/

sociale Tijdshorizon

en

/

GSET

Strategie
goedgekeurd
Aansluitend op beleidswerf op
1.2.1 (die ertoe strekt de 31/03/2022
Small Business Act te
evalueren, te updaten en ten
uitvoer te brengen als
instrument
voor
de
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Doelstellingen
GO4Brussels

/

Beleidswerven Prioriteiten van de regering

Soort
Brusselse projecten Prioriteiten
sociale Tijdshorizon
prioriteit van het Nationaal partners
Plan voor Herstel en
Veerkracht
economische transitie) het
werkgelegenheidsbeleid
afstemmen op de behoeften
van de bedrijven.
Beleidswerf
1.2.2
Een
geïntegreerd handels- en
ambachtsbeleid
uitwerken
om de Brusselaars een
kwalitatief hoogstaande en
duurzame buurthandel te
kunnen bieden
Beleidswerf 1.2.5 De zko’s,
kmo’s en
zelfstandigen
ondersteunen en begeleiden
om hen te helpen de COVIDcrisis te boven te komen
+
link
met
prioriteit
Citymarketing en beleid om
het
Brussels
Gewest
aantrekkelijk te maken»
(thema 2)
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Thema 2: DE STRATEGISCHE GEBIEDEN EN DE GEWESTELIJKE AANTREKKINGSKRACHT ONTWIKKELEN TER ONDERSTEUNING VAN HET
ECONOMISCHE BELEID VAN DE BRUSSELSE REGERING
Doelstellingen
GO4Brussels

/

Beleidswerven Prioriteiten van de regering

Doelstelling 1.6: De strategische Goedkeuring van de
gebieden
ontwikkelen
ter aangevatte RPA’s
ondersteuning van het economische
beleid van de Brusselse regering
Buiten scope GO4Brussels
Goedkeuring van de GSV

Soort
prioriteit

reeds Overlegd

Brusselse projecten van
het Nationaal Plan voor
Herstel en Veerkracht
/

Prioriteiten
sociale
partners
/

Tijdshorizon

Evaluatie van het BWRO
Citymarketing en beleid om het /
Brussels Gewest aantrekkelijk te
maken
Opmerkelijke
openbare /
voorzieningen,
zoals
een
openluchtzwembad,
een
hockeystadion
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Thema 3: VOOR IEDEREEN DE TOEGANG TOT STABIEL EN DUURZAAM WERK WAARBORGEN EN DE GEKRUISTE BELEIDSINITIATIEVEN ROND WERK
EN OPLEIDING VERSTERKEN

Doelstellingen / Beleidswerven Prioriteiten van de regering
GO4Brussels

Soort
prioriteit

Beleidswerf 2.3.2 Strategie rond Goedkeuring van een regelgevend Gedeeld
“scholing
en
werk” kader in verband met de
(scholingsstrategie)
begeleiding van werkzoekenden
om een gewaarborgde oplossing te
Beleidswerf 2.3.4 Het aanleren bieden voor alle werkzoekenden,
van talen vanuit een streven naar met de invoering van:
meertaligheid versterken
een
systematische
Beleidswerf 2.3.6 De plaatselijke competentiebalans
(die
een
tewerkstellingsvoorzieningen
overzicht biedt van de technische,
reorganiseren om ze aan te passen taalkundige
en
digitale
aan de huidige realiteit
vaardigheden)
voor
alle
werkzoekenden die bij Actiris zijn
Beleidswerf 2.2.2 De integratie ingeschreven;
van werkzoekenden die ver
verwijderd
zijn
van
de - een verplicht individueel
arbeidsmarkt, mogelijk maken
opleidingsplan om dichter bij de
arbeidsmarkt te komen;
- het behoud van de uitkeringen
voor de knelpuntberoepen en het
veiligstellen
van
de
opleidingstrajecten (4€/u voor
iedereen).
Gecombineerd met een uitbreiding
van het opleidingsaanbod en
opening naar de privésector.

Brusselse projecten van Prioriteiten sociale partners
Tijdshorizon
het Nationaal Plan voor
Herstel en Veerkracht
(Bij)scholingsstrategie
- Voorkomen en begeleiden van
bedrijfsherstructureringen
Herstelstrategie voor de (hervorming van het Reboundarbeidsmarkt
Fonds)
- Kadaster van de vacatures
- Eenmaking van de Franstalige
domeinen voor beroepsopleiding
en
middenstandsopleiding
(toenadering
SFPME
en
Bruxelles Formation)
- Bevorderen en omkaderen van
opleidingsstages in bedrijven
- Bestrijding
dumping

van

sociale

Hervorming
van
arbeidsvergunningen

de

- Taskforce telewerk
- Aantrekkelijkheid van de
beroepen en begeleiding van de
werkzoekenden
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Doelstellingen / Beleidswerven Prioriteiten van de regering
GO4Brussels
Beleidswerf 1.1.5 Van start gaan
met de alliantie “Werkgelegenheid
– Milieu – Financiën” aansluitend
op
de
scholingsen
tewerkstellingsstrategie
(beleidswerf 2.3.2)

Soort
prioriteit

Een beroep doen op de opleidings- Gedeeld
en tewerkstellingsinstanties voor
de beroepen die bijdragen aan de
ecologische transitie van de
economie: tewerkstellings- en
opleidingsplan, allianties werkmilieu, renovatie en duurzame
voeding (“Het regeringsbeleid
inzake
beroepsopleiding
en
werkgelegenheid zal net zoals in
de
overige
beleidsdomeinen
gestuurd
worden
door
de
uitdagingen die verband houden
met de doelstellingen van de
ecologische transitie en de
impulsen die deze vereist”).

Beleidswerf 2.2.4 Discriminatie Implementering
bij aanwerving bestrijden en praktijktests
diversiteit bevorderen

van

de Gedeeld

Beleidswerf 2.2.8 Initiatieven die
erop gericht zijn het beroeps- en
privéleven
te
verzoenen,
ondersteunen
Buiten scope GO4Brussels
Strijd tegen discriminatie op het
werk
Invoering van
werkloosheid.

zones

zonder /

Brusselse projecten van Prioriteiten sociale partners
Tijdshorizon
het Nationaal Plan voor
Herstel en Veerkracht
/
Uitvoering van de alliantie
Renolution

/

/

/

/

/

/
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Thema 4: EEN EFFICIËNTE MOBILITEIT MET RESPECT VOOR DE GEZONDHEID EN DE LEVENSKWALITEIT
Doelstellingen
/ Prioriteiten van de regering
Beleidswerven GO4Brussels

Soort prioriteit

Beleidswerf
1.9.1
Good Ontwikkeling van de mazen
Overlegd
Neighbourhood – organisatie
van de mobiliteit in de wijken
1.9.2 Good Network – de Ontwikkeling van het fiets- Overlegd
vervoersnetwerken
GEN en van fietspaden (met
behoud
van
de
“coronafietspaden”)

Brusselse projecten Prioriteiten
van het Nationaal partners
Plan voor Herstel
en Veerkracht
/
/

Fiets Plus

sociale Tijdshorizon

/
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Thema 5: SOCIALE ONGELIJKHEID AANPAKKEN EN DE TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG WAARBORGEN
Doelstellingen
/ Prioriteiten van de regering
Beleidswerven GO4Brussels

Soort prioriteit

Doelstelling
2.7:
Sociale Goedkeuring
van
het Gedeeld
ongelijkheid aanpakken en de geïntegreerde
Brusselse
toegang tot de gezondheidszorg welzijns- en gezondheidsplan.
waarborgen
Goedkeuring van een Brussels
plan voor armoedebestrijding
Buiten scope GO4Brussels
Versterking van de samenhang /
en de complementariteit van de
welzijnsen
gezondheidsmateries
door
bepaalde
bevoegdheden,
steunmaatregelen en subsidies
over te hevelen naar de GGC en
ervoor zorgen dat de GGC en
de COCOF de nodige middelen
krijgen om het decreet
betreffende inclusie en het
decreet betreffende sociale
cohesie uit te voeren

Brusselse projecten Prioriteiten
sociale Tijdshorizon
van het Nationaal partners
Plan voor Herstel
en Veerkracht
/
Ondersteuning van het /
dienstenaanbod voor de
bevolking

/

/

/
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Thema 6: DE FISCALE HERVORMING VERDER UITDIEPEN
Doelstellingen
/ Prioriteiten van de regering
Beleidswerven GO4Brussels

Beleidswerf
1.7.5
De
successieen
schenkingsrechten
moderniseren
en
vereenvoudigen om beter
rekening te houden met de
moderne gezinsstructuren en
samenlevingsvormen
Beleidswerf
1.7.4
Een
verkeersfiscaliteit ontwikkelen
die helpt om de algemene
energieprestatie
van
het
wagenpark te verbeteren, de
files in Brussel te verminderen
en de levenskwaliteit in de stad
voor iedereen te verbeteren
Buiten scope GO4Brussels

Soort prioriteit

Invoering
van
de Overlegd
vriendenerfenis waarbij een
vlak tarief wordt toegepast (de
successierechten moderniseren
en vereenvoudigen om ze beter
af te stemmen op de
evoluerende gezinsstructuren).

Brusselse projecten Prioriteiten
sociale Tijdshorizon
van het Nationaal partners
Plan voor Herstel
en Veerkracht
/
Evaluatie van de Brusselse /
fiscaliteit (aansluitend op
beleidswerf 1.7.6 - fiscale
stimuli om eigenaars aan te
moedigen de EPB-klasse
van hun onroerend goed te
verbeteren)

SmartMove en hervorming van Overlegd
de verkeersbelasting

SmartMove

/

/

Voordeligere registratierechten /
(abattement en verhoging
plafond aankoopprijs) voor de
Brusselaars in 2023.

/

/

/

Onroerendgoedbelasting voor /
wie een eerste woning koopt

/

/

/
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Thema 7: BETREKKINGEN MET DE GEMEENTEN
Doelstellingen
/ Prioriteiten van de regering
Beleidswerven GO4Brussels

Soort prioriteit

Beleidswerf 1.7.2 Een verdere Een rechtvaardige hervorming Overlegd
vereenvoudiging
van
het van de financiële transfers naar
Brussels fiscaal stelsel
de lokale overheden, zodat zij
hun kerntaak op een billijke
Beleidswerf 1.7.3 Overname manier kunnen vervullen voor
van de fiscale dienstverlening alle burgers van alle wijken:
van de gemeenten (met respect hervorming van de ADG, met
voor
de
gemeentelijke inachtneming van het Europees
autonomie)
Handvest van de Lokale
Autonomie.
Buiten scope GO4Brussels
Staten-generaal
over
de /
hervorming
van
de
gemeentelijke instellingen.

Brusselse projecten Prioriteiten
van het Nationaal partners
Plan voor Herstel
en Veerkracht
/
/

/

sociale Tijdshorizon

/
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Thema 8: FINANCIËN & BEGROTING
Opmerking: dit thema maakt strikt genomen geen deel uit van de Strategie GO4Brussels, maar is van gemeenschappelijk belang voor de regering en de
sociale partners.
Doelstellingen
/ Prioriteiten van de regering
Beleidswerven GO4Brussels

Buiten scope GO4Brussels

Soort prioriteit

Het
traject
naar
het /
begrotingsevenwicht
tegen
2024 versterken door middel
van uitgaventoetsingen en via
OPTiris.

Brusselse projecten Prioriteiten
sociale Tijdshorizon
van het Nationaal partners
Plan voor Herstel
en Veerkracht
Spending reviews
Begroting, financiën en /
fiscaliteit
van
de
gewestelijke
entiteiten
(Gewest, COCOF, GGC,
VGC)
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Thema 9: SAMEN LEVEN & RACISMEBESTRIJDING
Opmerking: dit thema maakt strikt genomen geen deel uit van de Strategie GO4Brussels, maar is van gemeenschappelijk belang voor de regering en de
sociale partners.
Doelstellingen
Beleidswerven
GO4Brussels
Buiten
GO4Brussels

/ Prioriteiten van de regering

Soort
prioriteit

scope Uitvoering van de aanbevelingen van /
het
toekomstige
plan
voor
racismebestrijding

Brusselse projecten van het Prioriteiten
Nationaal Plan voor Herstel sociale partners
en Veerkracht
/
/

Tijdshorizon

14

Thema 10: EEN ANTWOORD BIEDEN OP DE HUISVESTINGSCRISIS
Opmerking: dit thema maakt geen deel uit van de Strategie GO4Brussels.
Doelstellingen
/ Prioriteiten van de regering
Beleidswerven GO4Brussels

Buiten scope GO4Brussels

Soort prioriteit

Invoering
van
het /
conventioneringssysteem voor
eigenaars-verhuurders.
Moratorium
op /
uithuiszettingen tijdens de
winter in het kader van de
maatregelen
om
de
nauwgezette toepassing van het
recht op huisvesting te
waarborgen.

Brusselse projecten Prioriteiten
van het Nationaal partners
Plan voor Herstel
en Veerkracht
/
/

/

/

sociale Tijdshorizon

/

/
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7. Voorstel van beslissing
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de sociale partners die lid zijn van het BESOC:
-

nemen akte van de inhoud van deze nota;

-

herbevestigen hun streven om de beleidswerven van de Strategie GO4Brussels 2030 op basis
van een drieledig tijdskader te verwezenlijken;

-

verbinden zich ertoe om, overeenkomstig de methodologie van de Strategie GO4Brussels 2030,
tegen 2024 samen werk te maken van alle beleidswerven binnen GO4Brussels die in dit
document zijn opgesomd.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.
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