AB
Arrondissementeel Bestuur. Het AB bestaat uit bestuursleden afgevaardigd uit zoveel mogelijk
afdelingen binnen het arrondissement, maar ook nationale en provinciale mandatarissen die in het
arrondissement wonen. Het AB komt jaarlijks minstens acht keer samen. De taken van het AB
zijn : afdelingswerking stimuleren, toezicht op de lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen,
bekrachtiging van de kandidatenlijsten voor de provincieraadsverkiezingen, organisatie van
activiteiten op arrondissementeel vlak en organisatie van ledenvergaderingen.
AGB
Autonoom Gemeentebedrijf. Een AGB is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen
rechtspersoonlijkheid, belast met bepaalde taken van gemeentelijk belang, los van de stad. Een
AGB heeft eigen bestuursorganen en een eigen vermogen. De verhoudingen tussen de stad en het
autonoom gemeentebedrijf zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. Het AGB voert taken
uit die onder de verantwoordelijkheid vallen van de stad, maar heeft hierbij een grote
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het AGB van Landen werd opgericht voor de exploitatie
van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve en toeristische activiteiten of ontspanning
én voor het beheer van het onroerend vermogen van de stad.
BBC
Beleids- en beheerscyclus. Dit is een geïntegreerd instrumentarium voor gemeenten om hun
beleid te plannen. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de
boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies, ook voor inhoudelijke
planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, …), uitvoering, opvolging en evaluatie. De BBC
is dus veel meer dan enkel een nieuwe boekhouding. Het beleid wordt ermee rechtstreeks aan de
financiën gekoppeld.
BKO
Buitenschoolse Kinderopvang
BPA
Bijzonder Plan van Aanleg. Het BPA is een bestemmings- en inrichtingsplan dat aan de hand van
kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaald
stadsgedeelte gebouwd en verbouwd mag worden, waar woningen mogen komen, waar kantoren,
waar groenvoorziening,…
CBS
College van Burgemeester en Schepenen
Gecoro
Gemeentelijk Commisie voor Ruimtelijke Ordening. Dit is een adviesraad voor ruimtelijke
ordening, die advies geeft omtrent het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
GROS
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit is een overleg- en adviesraad met
betrekking tot thema’s rond internationale samenwerking en de Derde Wereld.
IGS
Intergemeentelijke Samenwerking. Deze samenwerking tussen twee of meer gemeenten gebeurt
op vrijwillige basis, met het oog op het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

LOI
Lokaal Opvanginitiatief (voor asielzoekers). Kerntaken van het LOI zijn: zorgen voor huisvesting,
voeding, medische verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale begeleiding
en uitleg en bijstand over de asielprocedure.
LOK
Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit is een gemeentelijke adviesraad, die bestaat uit
afgevaardigden van het gemeentebestuur, het OCMW, de kinderopvanginitiatieven, de
jeugdwerking, Kind & Gezin, de ouders en de scholen. Deze raad adviseert de gemeente over het
lokale beleid omtrent (buitenschoolse) kinderopvang.
MER
Milieueffectenrapport. Het MER doet onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde
activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Dit rapport
wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke
effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.
Een ‘plan-milieueffectrapport’ (plan-MER) wordt opgemaakt alvorens het plan of programma
vastgesteld wordt.
Een ‘project-milieueffectrapport’ (project-MER) wordt opgemaakt alvorens een vergunning voor
de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend.
OAR
Ouderenadviesraad. Dit orgaan adviseert het stadsbestuur over alle aangelegenheden op het
terrein van het welzijn van de ouderen (60+).
RMW
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
RUP
Ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de
bodembestemming vastlegt. Ze vervangen de gewestplannen en maken voor alle percelen in een
bepaald gebied duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige
voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.
TULO
Technische uitvoering & logistieke ondersteuning.
VIPA
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Dit agentschap van de
Vlaamse overheid verleent financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die
infrastructuurwerken willen uitvoeren.

