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ondersteuning voor lokale 
ontwikkeling.

de Senegalese lokale overheden die partners zijn van 
het GIS-programma in 2021 op participatieve wijze 
hun capaciteit om financiële middelen te mobiliseren 
hebben verbeterd met het oog op de ontwikkeling 
van hun dienstenaanbod en de optimalisering van 
hun strategie voor duurzame lokale economische 
ontwikkeling.

5 erwachte resultaten voor 4 samenwerkingsverbanden

Een specifieke doelstelling: 

"Zorgen voor goed bestuur en een participatieve en inclusieve 
d e m o c r a t i e , zodat publieke en private organisaties hun 
verantwoordelijk- heden kunnen opnemen ten aanzien van de 
plattelands- en stadsbevolking, ook de meest kwetsbaren, en 
er rekenschap over kunnen afleggen".  

Dit kadert onder "doelstelling 3" gedeeld door de actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking in Senegal:

Sédhiou/Anderlecht

Grand Dakar/Sint-Agatha-
Berchem 

Léona/Hastière

Mbour/Sint-Jans-Molenbeek

In overeenstemming met de hervorming van de decentralisatie van Akte 3 en met de 
medewerking van de bevoegde overheden wordt van de Senegalese gemeenten het 
volgende verwacht:

 � streven naar de versterking en de uitvoering van operationele strategieën voor de 
mobilisering van endogene en exogene financiële middelen; 

 � beschikken over de nodige managementinstrumenten en interne vaardigheden om het 
dienstenaanbod en de strategie voor duurzame lokale ontwikkeling te ondersteunen; 

 � de actoren van het gemeentelijk grondgebied - naar gelang van hun positie en 
betrokkenheid bij deze sector - betrekken bij de lokale economische ontwikkeling;

 � consolidering van de instrumenten ter ondersteuning van duurzame lokale economische 
ontwikkeling en stimulering van hun dienstenaanbod (tot deze instrumenten behoren 
de plaatselijke ontwikkelingsbureaus, de plaatsen voor animatie en begeleiding 
en sinds kort ook de ervaring van gemeentefondsen voor lokale ontwikkeling, een 
financieringsbron voor projectleiders);

 � zorgen voor een goede coördinatie tussen de vier partners, zowel voor de uitwisseling 
van goede praktijken als voor de uit te voeren collectieve activiteiten.



Dynamieken met het oog op  ... ... een krachtiger lokaal economisch ontwikkelingsbeleid  


