
A. Kabinet van de gemeentesecretaris

Om de werking van het gemeentebestuur te optimaliseren, stuurt de gemeentesecretaris
de visie,  missies, doelstellingen en activiteiten van de gemeentelijke diensten aan. Als
waarborg voor de naleving van de wetgeving en de beginselen van goed bestuur is hij
verantwoordelijk  voor  het  algemene  beheer  van  de  diensten  en  zorgt  hij  voor  de
coördinatie  en  de  goede  organisatie  ervan.  Daartoe  zit  hij  het  directiecomité  voor,
waarmee hij onder meer overleg pleegt over het opstellen van strategische documenten.

Daarnaast is hij  samen met zijn kabinet verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
dossiers die worden voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van burgemeester
en schepenen, waarvoor hij als adviseur optreedt.

Voor de uitvoering van zijn taken rapporteren twee cellen rechtstreeks aan het kabinet van
de gemeentesecretaris:

1) Duurzame Ontwikkeling     :  

De algemene doelstelling van de dienst Duurzame Ontwikkeling is de integratie van de 
principes van duurzame ontwikkeling in de acties en projecten van de gemeente 
Anderlecht, maar ook in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur, met de nadruk 
op de "milieupijler”, te bevorderen. In 2010 was het departement verantwoordelijk voor de 
coördinatie van een actieplan "Lokale Agenda 21", dat bestaat uit een programma van 
acties voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. 

Binnen de administratie: 
uitwerken en onderhouden van een milieumanagementsysteem;
het gemeentelijk personeel aanmoedigen om groene gewoontes aan te nemen, zowel op 
het werk als thuis;
de integratie van milieuclausules, maar ook van sociale clausules in openbare 
aanbestedingen versterken en lokale diensten ondersteunen bij de analyse van 
aanbiedingen die voldoen aan sociale en/of milieucriteria. 

Op het gemeentelijk grondgebied:
De Anderlechtse burgers aanmoedigen om milieuvriendelijke dagelijkse gewoonten aan te 
nemen;
Zorgen voor de bescherming op lange termijn van Neerpede, het laatste grote landelijke 
gebied in Brussel, en Vogelenzang;
De ontwikkeling van de activiteiten van het Groen en Blauw Huis en het coördinatieteam 
ondersteunen;
De bescherming van Neerpede en omgeving integreren in regionale en gemeentelijke 
plannen en maatregelen;
De duurzame ontwikkeling van de missie van de Brusselse landbouwzone van Neerpede 
en Vogelenzang ondersteunen via het EFRO-project Boeren-Bruxsel-Paysans.

2) De cel «  Proces- en risicobeheer »

De  eenheid  is  opgedeeld  volgens  twee  krachtlijnen:  de  eerste  heeft  betrekking  op
gegevensbescherming  en  informatiebeveiliging;  de  tweede  is  meer  gericht  op  de
beheersing van de activiteiten van alle afdelingen door de implementatie van een intern
beheersysteem.


