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VAN GOVERNANCE NAAR GOED BESTUUR

‘Governance’ en ‘goed bestuur’ duiden op hetzelfde concept, 
namelijk besturen in de ruime zin. De precisering met het bijvoeg-
lijk naamwoord ‘goed’ legt dan de nadruk op wat burgers ver-
wachten van een overheid. Burgers verwachten van hun gemeente 
als meest nabije overheid waarmee ze in het dagelijkse leven mee 
in contact komen, dat ze doeltreffend handelt in een open sfeer 
en een transparant beleid voert.

Soms komt de geloofwaardigheid van lokale bestuurders en 
verkozenen in het gedrang, zoals in 2018 bij de ophef en verwik-
kelingen rond Publifin in Wallonië, Samusocial in Brussel en Publi-
part in Vlaanderen. Deze affaires leidden tot een vertrouwenscri-
sis bij de burgers tegenover hun overheid en ze brachten zwakke 
plekken aan het licht in de regels rond het opeenstapelen van 
mandaten en de transparantie van vergoedingen.

Naast de deontologisch-ethische dimensie slaat goed bestuur 
vooral op efficiënt en coherent beleid van de bestaande over-
heidsstructuren. Belgische burgers worden geconfronteerd met 
een complexe overheid met meerdere geledingen, waardoor belas-
tingbetalers niet zien aan welk overheidsniveau of voor welk 
beleidsdomein ze bijdragen. Het politieke debat gaat vaak over 
de staatshervorming en over de toekomst van die gelaagde struc-
turen zoals het voortbestaan van de provincies en hun taken, het 
stroomlijnen van de wirwar aan bovengemeentelijke structuren, 
het transparant maken van de relatie tussen gemeenten en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden, de tweeledige structuur 
van gemeente t.o.v. OCMW, enzovoort. 

We zien een trend in de interactie tussen overheid en burger om 
nog slechts één aanspreekpunt voor de burger met de overheid 
te hebben, iets waarop digitaal wordt ingezet. Dit is een duurzame 
ontwikkeling die lokale besturen in hun werking opnemen. Gege-

vens zijn immers breed beschikbaar in de hele overheidsorgani-
satie. Via het lokale loket, al dan niet digitaal, staat de gemeente 
in contact met de burger. De regionale overheid levert diezelfde 
burger informatie via haar digitale loket, net zoals de verschillende 
federale overheidsdiensten. 

Governance duidt op een manier van besturen en dit zowel 
op het vlak van de regels als op de uitvoering en het 
bestuursproces, maar ook op het vlak van het toezicht op 
organisaties, in dit geval lokale besturen. Governance 
wordt in verband gebracht met het nemen van beslissin-
gen en met het beheren of managen van een organisatie, 
met verantwoording afleggen, maar ook met (maatschap-
pelijk) resultaat behalen. Bij de overheid heeft het als doel 
de democratie te versterken.

Voor ‘goed bestuur’ zijn 3 aspecten van belang:

• het verbeteren van de efficiëntie van het bestuursproces, 
d.w.z. de beschikbare overheidsmiddelen optimaal inzetten 
voor het beste maatschappelijk resultaat. Dit gaat onder meer 
over samenwerking en hoe die te organiseren

• het ontwikkelen van een coherent beleid voor de middellange 
termijn dat de hele bestuursperiode overspant

• het herstellen van het vertrouwen van burgers in de overheid 
via een deontologische code voor verkozenen, transparant 
bestuur en meer burgerparticipatie

Aan de vooravond van de nieuwe bestuursperiode rijst dan 
ook de vraag: hoe die aspecten verder ontwikkelen en de 
beleidsbeslissingen richting geven?
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OVER ORGANISATIE EN SAMENWERKING 

Deze tekst behandelt 2 thema’s van efficiënt besturen:

• in de 1e plaats werken de Gewesten hieraan, want zij houden 
toezicht op de organisatie en (samen)werking van lokale bestu-
ren

• voor de lokale besturen zelf bestaat één van de toekomstige 
uitdagingen erin om de beschikbare middelen efficiënt in te 
zetten met een duidelijk aangepaste HR-politiek 

NAAR EEN VERDER DOORGEDREVEN ORGANISATIE VAN DE 
LOKALE DIENSTVERLENING
Niet alleen gemeenten zijn bezig met lokaal beleid. OCMW’s staan 
in voor sociaal beleid en dienstverlening. Autonome gemeente-
bedrijven (AGB) kregen specifieke taken die vroeger door de 
gemeente zelf werden uitgevoerd. Net zoals politiezones en hulp-
verleningszones die voor de veiligheid van meerdere gemeenten 
instaan. En dan zijn er nog de intercommunales met hun specifieke 
opdrachten van openbaar nut (gemeentelijke samenwerkings-
verbanden). 

Daarnaast omvat het lokale bestuurlijke landschap in Vlaanderen 
ook de provincies die als bestuursniveau een reeks bevoegdheden 
hebben tussen gemeenten en Gewest. Efficiënt werken bestaat 
in deze context dan vooral in samenwerking en het vermijden van 
overlappende taken.

GROTERE GEMEENTEN, EFFICIENTERE WERKING
 > Vrijwillige fusies van gemeenten

Sinds de grote fusieoperatie in 1977 en de fusie van de stad 
Antwerpen in 1983 is het aantal gemeenten in ons land terugge-
bracht van meer dan 2.700 naar minder dan 600. Toen ondergin-
gen gemeenten een belangrijke schaalvergroting en bleven ze 
een belangrijk bestuursniveau dat toch dicht bij de lokale bevolking 
kon staan.

Een nieuwe stap volgt in 2016 met het decreet over vrijwillige 
samenvoeging van Vlaamse gemeenten in het Vlaams Parlement1. 
Dit decreet verduidelijkt het kader om vrijwillige fusies te sti-
muleren. Vanaf januari 2019 blijven er nog 581 Belgische gemeen-
ten over, waarvan 262 in Wallonië, 19 in Brussel en 300 in Vlaan-
deren, waar 15 Vlaamse gemeenten op vrijwillige basis in een 
nieuwe fusie stappen en 7 nieuwe gemeenten vormen. 

Vlaanderen stimuleerde die trend met een financiële ondersteu-
ning, nl. een schuldovername tot 500 euro per inwoner met een 
maximum van 20 miljoen EUR per fusie. Er is ook voorzien in een 
waarborgregeling waarbij de fusiegemeente minstens evenveel 
uit het gemeentefonds ontvangt als de fuserende gemeenten 
samen en in overgangsmaatregelen voor het aantal uitvoerende 
mandatarissen. 

Het uiteindelijke doel van deze fusies is niet per se van financiële 
aard. Uit onderzoek blijkt immers dat een fusie niet zozeer finan-
ciële voordelen biedt, maar dat de winst vooral in grotere bestuurs-
kracht2 te vinden is. Grotere gemeenten hebben met andere 
woorden meer slagkracht qua dienstverlening aan hun inwoners. 
Met die idee startte Vlaanderen de bestuurskrachtmonitor3 en 
stelde het daarbij ook een draaiboek vrijwillige fusies ter beschik-
king van de steden en gemeenten.

 > Fusies in Wallonië en Brussel?
In Wallonië heeft de regering ondertussen besloten om gemeen-
tefusies op vrijwillige basis aan te moedigen met een financiële 
stimulans die vergelijkbaar is met die van Vlaanderen. Om derge-
lijke fusies effectief rond te krijgen tegen de volgende lokale 
verkiezingen (2024), wordt gemeenten gevraagd om ten laatste 
op 1 mei 2023 een beslissing te nemen.

In Brussel duikt regelmatig weer het idee van een zogenaamd 
‘stadsgewest’ op via een fusie van de bestaande 19 gemeenten. 
Concreet is er het eindrapport over governance in Brussel4 dat 
de juridische haalbaarheid van verschillende fusiescenario’s onder-
zocht.

De vraag naar de optimale grootte van een gemeente komt tijdens 
de volgende bestuursperiode zeker aan bod. Niet alleen de Gewes-
ten die de fusieprocedure bepalen, maar ook de gemeenteraden 
zullen hierover praten, om een positie in te nemen in het uit te 
stippelen beleid. 

1  www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/beslissing-vlareg/decreet-met-regels-voor-de-vrijwillige-samenvoeging-van-gemeenten-definitieve-goedkeuring
2   Bestuurskracht is de capaciteit om als bestuur de eigen organisatie zodanig uit te bouwen dat een beleid wordt gevoerd dat aan de verwachtingen van de burgers tegemoet komt. Het is de 

mogelijkheid om als bestuur een zelfstandige politieke rol te spelen t.o.v. de gemeenschap die het bestuur verkozen heeft. Het gaat om het vermogen om als bestuur de eigen mogelijkheden zelf 
krachtig te ontwikkelen. (www.vvsg.be)

3  www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-bestuurskracht
4  Gerealiseerd door Joint Research Group DEGO – The Politics of Democratic Governance de l’ULB et de la VUB – 30 september 2018
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EEN EENVOUDIGERE ORGANISATIE VAN HET LOKALE 
LANDSCHAP

 > Vlaanderen en het Decreet Lokaal Bestuur
Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van december 2017 legt in de 
eerste plaats de basis voor een integratie van de gemeente en 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), 
die tot eind 2018 georganiseerd werden als een tweeledige struc-
tuur. Op 1 januari 2019 zal die integratie tot lokaal bestuur in 
Vlaanderen een feit zijn. Hoewel het bestuur daarna een geza-
menlijk beleidsplan zal voorleggen, zullen gemeente en OCMW 2 
aparte rechtspersonen blijven. Het gaat dus niet om een juridische 
samensmelting van 2 besturen, omdat het aanbrengen van wij-
zigingen in de OCMW-Wet een federale bevoegdheid is.

Samen met die integratie stuurt Vlaanderen ook de regels over 
de beleids- en beheerscyclus (BBC) bij om het bestuurlijke toezicht 
op de lokale besturen te hervormen en te vereenvoudigen.

Het Decreet Lokaal Bestuur heeft als doel om alle bestaande 
organieke regels over de gemeente, het OCMW en de interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden logisch en gestructureerd 
in één decreet onder te brengen, in een coherent en vereenvou-
digd pakket. Organieke regels gaan over verschillende aspecten 
van bestuursorganisatie zoals het aantal mandaten, benoeming 
en aanstelling, de functies van algemeen en financieel directeur, 
regelgeving rond personeel, verloning en vergoedingen, de audit 
van het werkingsproces en het toezicht op rapportering en cijfers. 
Tegelijk wil het decreet een aantal regels rond intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en hun filialen bijsturen of verstren-
gen.

 > Vernieuwde taakstelling van de provincies
Eerst wat geschiedenis: de provincies werden als overheidsin-
stelling opgenomen in de Grondwet. Na de staatshervorming van 
2001 ging het toezicht, de organisatie en de regelgeving als 
bevoegdheid naar de Gewesten. Zowel in Vlaanderen als in Wal-
lonië kwamen de provincies de laatste jaren in een storm terecht 
door het politieke debat over het hervormen van de taakverdeling 
en het afschaffen van de provincies.

Al in 2011 kwam de Vlaamse overheid met het Witboek Interne 
Staatshervorming5. Een regioscreening bracht het grote aantal 
samenwerkingsverbanden in kaart rond gemeenten en provincies 
en pleitte voor een vereenvoudiging van het lokale bestuursniveau, 
met het stimuleren van samenwerking en het bieden van structuur 
aan samenwerkingsverbanden als voornaamste doelstellingen. 
De klemtoon van die beleidsvorming lag zowel bij de gemeenten 
als bij Vlaanderen.

Hierop volgde een Vlaams decreet van november 2016 dat de 
taakstelling van de provincies verder aanscherpte. Provincie-
besturen kunnen sinds 2018 niet langer taken of dienstverlening 
aanbieden op het vlak van culturele en persoonsgebonden aan-
gelegenheden, wat het einde betekende voor het provinciaal beleid 
op het vlak van Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Maar provincies 
kunnen nog wel het provinciaal onderwijs blijven inrichten en 
grondgebonden taken uitoefenen. Het decreet regelde dan ook 
het financiële en juridische kader waarbinnen personeel, vastgoed 
en kunstcollecties konden worden overgedragen aan andere lokale 
besturen zoals gemeenten of aan agentschappen van de Vlaamse 
overheid, samen met de bijbehorende middelen.

De domeinen waarop de provincies voortwerken als bovenlokaal 
bestuur zijn een hele reeks grondgebonden bevoegdheden6 zoals 
mobiliteit, milieu, toerisme, provinciale recreatie- en groendomei-
nen, economische ontwikkeling… In de ambitienota van de pro-
vincies om te besturen ligt de nadruk op samenwerking en het 
ondersteunen van de lokale besturen. 

 > Reorganisatie van het bestuurlijke landschap gaat verder
Maar er beweegt meer en meer op het lokale niveau qua organi-
satie en samenwerking. Zo werden in 2003 de politiezones opge-
richt en in 2015 de hulpverleningszones (brandweer), beide 
geregeld via federale wetgeving in het kader van het veiligheids-
beleid. Die operatie lichtte de voormalige politie- en brandweer-
diensten uit de gemeentewerking. Ze werden als het ware zelf-
standige lokale actoren, aan wie gemeenten een toelage verplicht 
zijn om de werking te verzekeren.

Op zoek naar een optimale schaalgrootte fuseerden er ondertus-
sen al een aantal politiezones tot een zone met een groter wer-
kingsgebied. Daartegenover staat dat er ook ééngemeentezones 
bestaan, die voornamelijk centrumsteden bedienen en daardoor 
al een zekere schaalgrootte hebben.

Om het hoofd te bieden aan alle huidige en toekomstige noden, 
zien lokale besturen zich steeds meer genoodzaakt om zich te 
herorganiseren. Dat doen ze door bepaalde taken te verzelfstan-
digen, hetzij binnen het lokale bestuur, hetzij door de activiteit 
en de opdracht over te hevelen naar een nieuwe rechtspersoon. 
Denk hierbij aan interne en externe verzelfstandiging (IVA en EVA 
in Vlaanderen) of aan autonome gemeentebedrijven of provin-
ciebedrijven (AGB en APB). Bepaalde taken vragen immers een 
specifieke kennis, benadering en profielen. Zo zien we steeds 
meer rusthuizen, musea en zelfs sportinfrastructuur die verzelf-
standigen. 

5  lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/regiovorming
6  www.vlaamseprovincies.be
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Evengoed kunnen diverse OCMW’s zich verenigen om hun slag-
kracht te vergroten. De trend om specifieke activiteiten van 
openbare zorg - die het OCMW tot nu toe inrichtte - af te zonde-
ren in een OCMW-vereniging zet zich door in Vlaanderen. En dit 
parallel met de integratie van gemeente en OCMW. Zo’n 
samensmelting is mogelijk met lokale partners of samen met 
andere OCMW’s. Zorgbedrijf Antwerpen was de eerste en is nog 
steeds de grootste verzelfstandigde vereniging die het daglicht 
zag. Het groepeert o.m. woonzorg voor senioren, thuiszorgdien-
sten, hulp aan gezinnen, jeugdzorg, dienstencentra enz.

Ook het principe van forfaitarisering wordt hier toegepast, waar-
bij een zelfstandige entiteit een subsidie ontvangt van het 
gemeentebestuur en daarmee volledig autonoom moet kunnen 
draaien. De gemeente treedt hierbij op als verstrekker van de 
subsidie. De zelfstandige partner voert zijn taak uit naar best 
vermogen en de gemeente behoudt de controle dankzij een con-
trolemechanisme van deelname in de raad van bestuur van de 
partner.

 > Stads- en streekregio’s
Daarnaast zoeken lokale besturen ook naar samenwerkingsver-
banden. Dit kan gaan van losse samenwerkingsverbanden over 
regiowerking en intergemeentelijke samenwerking (zoals inter-
communales) tot een fusie van 2 of meer gemeenten.

Van oudsher spelen de steden een voortrekkersrol in de ontwik-
keling van een regio. Steden trekken mensen aan omwille van de 
werkgelegenheid en de uitgebreide culturele en sociale activitei-
ten. Tegelijkertijd is er nog steeds de omgekeerde beweging, 
waarbij jonge gezinnen de stad verlaten om in de rand of op het 
platteland van ruimte en rust te genieten. Om de baten en de 
lasten evenredig te verdelen, vormen stadsregio’s als samen-
werkingsverband tussen steden en gemeenten een logisch gevolg 
van deze dynamiek. Steden en gemeenten werken hier samen op 
gemeenteoverschrijdende bevoegdheden. 

In Vlaanderen zien we hiervan een officieel voorbeeld in de Stads-
regio Turnhout. Hier werkt de stad Turnhout samen met Oud-Turn-
hout, Beerse en Vosselaar op verschillende beleidsdomeinen zoals 
mobiliteit, zorg en sociale tewerkstelling. 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest groeit als stadsregio sterk 
aan, mede door zijn metropolitaan karakter. Zo leven er ruim 
277.000 burgers in Waalse gemeenten ten zuiden van de grote 
Brusselse stadsregio en ook in Vlaanderen reikt de invloed van 
Brussel heel ver, voornamelijk door de tewerkstelling in en rond 
de hoofdstad. 

Naast stadsregio’s zijn er ook streekregio’s, waarbij er niet per 
se met een stad wordt samengewerkt, maar waar gemeenten 
met gelijkaardige gemeenteoverschrijdende problematieken elkaar 
vinden in een streekoverleg. Een voorbeeld hiervan is het Mid-
westoverleg, waarbij 16 gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen 
en de provincie West-Vlaanderen samenwerken aan gezamenlijke 
projecten en ook intergemeentelijk gespecialiseerd personeel 
hebben. Zo delen enkele gemeenten een ICT-coördinator en nog 
enkele andere gemeenten een ICT-medewerker. De streekregio 
werkt samen op het vlak van o.a. cultuur en vrije tijd, ICT en digi-
talisering, economie, bestuurlijke samenwerking, mobiliteit en 
welzijn. 

 > Intergemeentelijke samenwerking (intercommunales)
Intercommunales werden opgericht door gemeenten om samen 
te werken rond diensten van openbaar nut zoals energie en afva-
lophaling, activiteiten die vanwege hun specifieke technische 
karakter efficiënter kunnen worden georganiseerd op een grotere 
schaal. Iedere burger en onderneming komt in contact met deze 
lokale overheidsbedrijven. Ze zijn actief op sterk uiteenlopende 
terreinen zoals elektriciteit, gas, water, afvalbeheer, economische 
ontwikkeling, crematoria enzovoort. Intercommunales vormen 
een niet te verwaarlozen economische en financiële factor met 
de gemeenten als aandeelhouder, met een balanstotaal van meer 
dan 21 miljard EUR in Vlaanderen en 4 miljard EUR in Brussel.

In Vlaanderen kunnen die samenwerkingsverbanden7 diverse 
vormen aannemen naargelang het doel van de samenwerking en 
de mate waarin beheer uit handen wordt gegeven. Vlaanderen 
telt een honderdtal intercommunales, Brussel een tiental.

7  lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/intergemeentelijke-samenwerking
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 > De Brusselse agglomeratie
De Brusselse gemeenten richtten in 1971 een agglomeratie van 
gemeenten op, namelijk een bovengemeentelijke instelling zoals 
de Grondwet die in 1970 voorzag (en geregeld door de Wet van 
26 juli 1971 over de ‘federaties van gemeenten en de agglome-
raties’). Deze instelling met eigen fiscale bevoegdheid nam toen 
een aantal gemeentetaken over zoals grondgebonden ontwikke-
ling, afvalbeheer, openbaar vervoer, brandweer en dringende 
medische interventie. Als gevolg van achtereenvolgende staats-
hervormingen zijn deze bevoegdheden en het bijhorende perso-
neel in feite overgenomen door het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest (maar werd de Brusselse agglomeratie niet formeel ont-
bonden).

Recent creëerde de speciale Wet van 19 juli 2012 de Hoofdste-
delijke gemeenschap van Brussel dat een overlegorgaan is voor 
belangrijke gewestoverschrijdende materies zoals mobiliteit, 
verkeersveiligheid en de grote wegenwerken vanuit, naar en rond 
Brussel. 

EEN HR-BEHEER AANGEPAST AAN TOEKOMSTIGE 
UITDAGINGEN
Efficiënt beheer van overheidsmiddelen heeft rechtstreeks te 
maken met personeel, een basisfactor in elke organisatie. Op 
financieel vlak vormt het personeel trouwens de grootste uitga-
venpost voor lokale besturen. Ze besteden er gemiddeld 50% van 
het budget aan. 

In een constant evoluerende samenleving moet een lokaal bestuur 
zich permanent aanpassen om de uitdagingen aan te pakken die 
taken met zich meebrengen, zowel op juridisch als op technolo-
gisch vlak. Zonder een aantrekkelijk HR-beheer afgestemd op 
de functievereisten en de motivatie van de werknemers zou een 
gemeente dus niet goed kunnen besturen. 

Dit personeelsbeheer zal voor heel specifieke uitdagingen komen 
te staan tijdens de komende bestuursperiode.

 > Prestatiegericht HR-beheer gekoppeld aan een soepeler 
statuut

Een lokale administratie telt onder zijn personeel de zogenaamde 
wettelijke graden zoals de algemeen directeur (gemeentesecre-
taris in Brussel) die instaat voor het dagelijkse beheer en de finan-
cieel directeur (gemeenteontvanger in Brussel) die specifiek met 
financieel beheer bezig is. Over alle verschillende gemeentedien-
sten heen werken heel wat lokale besturen sinds een aantal jaren 
met een management team (MAT), dat een collegiaal georganiseerd 
orgaan vormt. 

Uiteraard gaat het telkens om ambtenaren die zijn aangeworven 
volgens diverse formules (contractueel, statutair, contractueel 
in het kader van gesubsidieerde tewerkstelling). Hoewel een vaste 
benoeming als ambtenaar oorspronkelijk de regel was bij de aan-
werving van lokaal personeel, is dit ondertussen eerder de uit-
zondering geworden. De statutairen of vastbenoemden vormen 
nog slechts een derde van het gemeentepersoneel en bij OCMW’s 
slechts nog maar 20%.

Dit brengt niet alleen een onevenwicht mee voor het financie-
ringsmechanisme van de pensioenen van het vastbenoemd 
personeel (zie ‘financieel evenwicht’ waar deze problematiek aan 
bod komt), maar het verschillende statuut leidt eveneens tot 
ongelijke behandeling qua pensioenbedrag, de loopbaanperspec-
tieven, flexibiliteit in de functies... Het ambtenarenstatuut ver-
soepelen, een gemengde loopbaan bevorderen of een tweede 
pensioenpijler aangaan voor werknemers op contractuele basis 
vormen een mix van oplossingen om de verschillen tussen con-
tractuele en statutaire stelsels op elkaar af te stemmen. Zelfs 
indien een volledige gelijkschakeling er niet inzit, kan een inspan-
ning om deze verschillen enigszins te overbruggen motiverend 
werken voor ambtenaren.

 > Een goed evenwicht tussen eigen en externe medewerkers
De lokale besturen moderniseren hun arbeidsorganisatie (met 
nieuwe werkvormen zoals telewerk en gedecentraliseerd werken) 
en digitaliseren hun diensten. Het is noodzakelijk om beide con-
cepten in hun humanresourcesbeleid te integreren om:

• de nodige talenten binnenshuis aan te trekken en te behouden 
zoals informatici, communicatiegerichte profielen, gespecia-
liseerde profielen (milieuadvies, mobiliteit enz.)

• een beroep te kunnen doen op externe medewerkers om heel 
specifieke opdrachten rond te krijgen en bij te blijven met 
ontwikkelingsprocessen.

Op die manier zal de kwaliteit van lokale openbare dienstverlening 
gelijke tred blijven houden met de technologische innovatie en 
met wat burgers en bedrijven nodig hebben.
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 > Zorgen voor diversiteit bij het lokale personeel
Volgens Statbel “immigreerden in 2017 163.918 personen in België 
via verschillende administratieve wegen; daartegenover staat 
een emigratiebeweging van 119.382 personen. Het migratiesaldo 
(= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie 
komt uit op 44.536 personen en verklaarde meer dan 4/5 van de 
bevolkingstoename in België”. Dit is maar één aspect dat wijst op 
de maatschappelijke en culturele diversiteit als kenmerk voor de 
Belgische samenleving. Daarnaast valt bv. de toename op van het 
aantal inwoners ouder dan 45 jaar in verhouding tot de basis van 
de leeftijdspiramide.

Gemeenten moeten hiermee bij hun personeelsbeleid dus rekening 
houden. Enerzijds verbiedt het Belgische arbeidsrecht elke vorm 
van discriminatie bij de aanwerving op basis van individuele ken-
merken zoals leeftijd, seksuele geaardheid, religieuze, levensbe-
schouwelijke of politieke overtuigingen, nationaliteit, huidskleur 
enzovoort.

Anderzijds beschikken zowel Belgische als buitenlandse burgers, 
jong of oud, met of zonder een beperking, over complementaire 
vaardigheden die ze ten dienste kunnen stellen van de samenle-
ving.

Zo keurde het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een ordon-
nantie goed rond maatregelen om diversiteit binnen het Brusselse 
openbare ambt te bevorderen. Brusselse lokale besturen moeten 
een diversiteitsplan uitwerken om de heterogene samenstelling 
van de samenleving te weerspiegelen in het personeel: Belgen en 
personen van vreemde afkomst, personen met een beperking, 
personen ouder dan 45 jaar, bevordering van de gelijkheid tussen 
man en vrouw enz.

Ook de Vlaamse overheid maakte een Strategisch Gelijkekansen- 
en Diversiteitsplan op en stelde een Diversiteitsambtenaar aan 
die de evolutie opvolgt. Als overheid die het goede voorbeeld wil 
geven, stuurt ze via plannen en actie aan op evenredige partici-
patie, gelijke kansen en diversiteit.

NAAR EEN VISIE OP MIDDELLANGE TERMIJN

Strategische planning van lokaal beleid is essentieel in termen 
van governance en goed bestuur, omdat het toelaat langeter-
mijnacties uit te lijnen in een steeds complexere samenleving met 
steeds striktere regelgeving en een veranderende economische 
context. 

Op lokaal vlak bestaat een bestuursperiode uit 6 jaar en wordt er 
voor elk kalenderjaar een begroting gestemd. 

 > Beleidsplannen maken voor meerdere jaren
De nieuw verkozen lokale mandatarissen zetten eerst de grote 
lijnen uit van het beleid voor de eerstvolgende 6 jaar. Die visie op 
middellange termijn wordt in concrete doelstellingen vertaald in 
de jaarbegrotingen die ze opstellen voor een periode van 12 maan-
den.

Hun toezichthoudende overheid heeft hen daarvoor diverse 
instrumenten aangereikt.

In Vlaanderen is sinds 2014 de BBC van toepassing, een beheers- 
en beleidscyclus. Deze rapporteringscyclus gaat uit van een meer-
jarig beleidsplan (voor 2020-2025, na dat van 2014-2019). Zodra 
de nieuwe bestuursploeg van start gaat in 2019, stelt ze eerst 
het voorlopige budget bij voor dat jaar. Daarna gaat ze aan de slag 
op basis van een interne en externe omgevingsanalyse om een 
beleidsvisie af te toetsen voor de lange termijn, het meerjarenplan. 
Beleidsdoelstellingen worden vertaald in actieplannen en gekop-
peld aan budgetten.

Wanneer de integratie van gemeente en OCMW in 2019 een feit 
is, vertaalt dit beleid zich in een gezamenlijk (financieel) meerja-
renplan. Dat loopt tot het jaar na de volgende lokale verkiezingen 
van 2024 en het moet garanderen dat de volgende bestuursploeg 
zonder financiële kater aan de slag kan. Na elk werkjaar - d.i. een 
budgetjaar - wordt het meerjarenplan geëvalueerd en zo nodig 
bijgestuurd voor de volgende jaren. De weerslag van het gevoerde 
beleid komt in de jaarrekening, zowel qua beleidsopvolging – zijn 
de doelstellingen bereikt? - als qua financiële insteek – wat is het 
budgettaire resultaat?
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Niet alleen de werking van het OCMW zit in die cijfers vervat, ook 
de toelagen die het lokale bestuur toekent aan andere besturen 
die het al dan niet verplicht ondersteunt zoals de politiezone, 
hulpverleningszone, AGB, APB, intercommunale, kerkbesturen...

Nieuw vanaf 2020 is dat er een globaal beeld moet worden weer-
gegeven om het financiële evenwicht na te gaan. De bijdrage van 
gelinkte lokale besturen (AGB en districten) moet tot uiting komen 
in de globale autofinancieringsmarge (AFM).

In Wallonië moeten gemeenten naast de voorstelling van het 
gemeentelijk beleid, zoals voorzien in de zgn. code wallon pour la 
démocratie locale, vanaf 2019 een programme stratégique 
transversal (PST) uitwerken.

De vereniging van Waalse steden en gemeenten omschrijft dit 
document als “een instrument dat het speerpunt vormt van het 
lokale beleid, met de uitvoering ervan via projecten, een beleids-
evaluatie en de jaarlijkse bijsturing”. Het is een uniek beleidsin-
strument waarin ze hun politieke project vertalen in operationele 
doelstellingen en vervolgens in concrete stappen die ze uitein-
delijk koppelen aan het financiële plaatje. Het wil eveneens het 
belangrijkste beleidsinstrument van de gemeente zijn dat tegelijk 
andere specifieke instrumenten meeneemt, zoals het gemeen-
telijke plan voor landelijke of rurale ontwikkeling (PCDR of pro-
gramme communal de développement rural), het gemeentelijke 
mobiliteitsplan (PCM of plan communal de mobilité), het plan voor 
maatschappelijke samenhang (PCS of plan de cohésion sociale) 
enzovoort.

De gemeente ziet er als centrale actor voor het lokale beheer 
tevens op toe dat in haar PST ook rekening wordt gehouden met 
de langetermijndoelstellingen bv. voor het OCMW (strategisch 
plan voor het OCMW) of het veiligheidsplan van haar politiezone.

 > De begroting opstellen
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moeten de gemeenten 
elk jaar een begroting opstellen en goedkeuren om te kunnen 
werken. Zo kunnen ze tijdens dat jaar de strategische doelstel-
lingen verwezenlijken die ze in het begin van de bestuursperiode 
hebben vooropgesteld. Volgens de nieuwe Europese verplichtin-
gen volstaat dit annaliteitsbeginsel echter niet. Richtlijn 2011/85 
verplicht de overheid immers tot het vastleggen van meerjaren-
begrotingen met een projectie van de financiële vooruitzichten 
in grote lijnen.

In Brussel komt men aan die verplichting tegemoet via driejaren-
plannen (2 per bestuursperiode) die de raad goedkeurt. Ze bevat-
ten een financieel plan met het resultaat dat de projecties van de 
grote ontvangsten- en uitgavenrubrieken opleveren.

In elk gewest geeft de toezichthoudende overheid richtlijnen rond 
de hypotheses voor die projecties op basis van macro-economi-
sche indicatoren. Deze verplichten gemeenten om in hun begro-
tingstraject ook rekening te houden met hun gelinkte instellingen 
(OCMW’s, politiezones enz.) en om te streven naar een begroting 
in evenwicht.

 > De financiering van projecten
De meeste politieke projecten worden op een bepaald moment 
vertaald in nieuwe investeringen. Sommige daarvan zullen kunnen 
worden gesubsidieerd door de toezichthoudende overheid.

Terwijl de enveloppes op jaarbasis worden gebruikt, neemt de 
praktische uitvoering van het subsidiebeleid meer en meer de 
vorm aan van meerjarenplannen.

In Brussel omvatten de driejarenplannen van de gemeenten (zie 
hoger) een onderdeel dat is gewijd aan de buitengewone dienst 
van de begroting: het economische driejarenplan van de investe-
ringen. Dit document verplicht de gemeenten om hun investerin-
gen over 3 jaar op te geven en de manier uit te stippelen waarop 
ze die willen financieren. Het gewest bepaalt immers zijn eigen 
subsidiebeleid in een investeringsplan over 3 jaar, waarop de lokale 
besturen dan aanspraak kunnen maken. 
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HET VERTROUWEN VAN DE BURGER 
VERDIENEN DOOR GOED BESTUUR

Zowel de regionale toezichthouder als de lokale besturen kunnen 
aan verschillende aspecten van transparantie werken om het 
vertrouwen te verdienen van de burger.

 > Transparantie van bestuur en het beschikbaar stellen van 
open data

De lokale besturen moeten zich houden aan bepaalde regels van 
openbaarheid en toegankelijkheid.

Daarom is het een logische stap om nieuwe communicatiekanalen 
in te zetten voor het bewerkstelligen van openbaarheid van 
bestuur tussen burger en overheid. Zo lenen internet, mobiele 
toepassingen en de sociale media zich voor optimale communi-
catie rond lokale beslissingen. Vlaanderen stelt daarenboven een 
hele reeks informatie vrij beschikbaar voor externe belangheb-
benden (burgers, ondernemers enz.). Zowel de financiële rappor-
ten van lokale besturen vallen te consulteren via open data8, als 
de gepubliceerde beleidsrapporten9. 

Een ander project dat in 2019 van start gaat is ‘Lokale besluiten 
als gelinkte open data’ (LBLOD), dat informatie over beslissingen 
beschikbaar stelt voor burgers, ondernemers, organisaties en 
andere besturen. Lokale besluiten, zoals bijvoorbeeld een overzicht 
van geplande wegenwerken, moeten via een tool op een gestruc-
tureerde manier worden ingevoerd, zodat de informatie erin vlot 
in andere softwaretoepassingen kan worden hergebruikt.

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) vervangt op die manier de 
huidige inzendingsplicht van besluitenlijsten van de gemeenteraad 
e.a. vanaf 1 januari 2019 door een publicatieplicht op de website 
van de gemeente. De methode van gelinkte data laat immers toe 
informatie digitaal te verbinden, zodat zoekmachines de gegevens 
juist kunnen interpreteren en weergeven. 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd een besluit goed-
gekeurd om de openbaarheid te versterken van de administratieve 
documenten van alle gewestelijke besturen (inclusief de interge-
meentelijke en paragemeentelijke instellingen).

 > Deontologische code
Welk minimum- en maximumbedrag aan zitpenningen lokale raads-
leden krijgen, wordt bepaald door de regionale overheid. In Vlaan-
deren regelt een besluit van 2004 de controle hierop, ook voor 
presentiegelden die vertegenwoordigers van gemeenten in inter-
communales toegekend krijgen. De regionale overheid houdt 
toezicht op de lokale besturen, keurt beslissingen goed en bakent 
de grenzen en voorwaarden10 af. Intercommunales moeten een 
jaaroverzicht van de presentiegelden voorleggen aan het Agent-
schap Binnenlands Bestuur Vlaanderen. 

In de bestuursraden van intercommunales en andere semipublieke 
structuren zetelen politieke mandatarissen als vertegenwoordi-
ger van de gemeenten-aandeelhouders. Kritiek punt is dat de 
onderliggende structuren van die bedrijven vaak vrij complex zijn, 
verbonden via holdings met een private rechtspersoonlijkheid 
zoals nv’s en cvba’s en die dus niet binnen de regelgeving op 
intercommunales vallen. Dat verklaart waarom de vertegenwoor-
diging in zo’n verbonden bedrijven (cf. Publipart) omwille van hun 
structuur ontsnapt aan de (reeds strenge) regels van het Vlaamse 
decreet op intercommunales.

De context van de affaires in het zuiden van het land dwingt tot 
een verdere rationalisering van de sector. Centraal hierbij is de 
bekommernis over de wirwar van publieke mandaten binnen de 
intercommunales en de toegekende vergoedingen. Het is in die 
zin dat het Waalse Gewest in januari 2017 bekendmaakte om 
een kadaster van de intercommunales in Wallonië uit te werken.

In het Waalse gewest komt het antwoord op de situatie via 2 
decreten van 29 maart 2018. Die teksten vormen de formele 
weergave van heel duidelijke standpunten over:

• de toekenning van voordelen in natura aan mandatarissen
• verwantschapscriteria die uitsluiten dat bepaalde personen 

worden aangeworven in de secretariaten van de leden van het 
college

• onverenigbaarheden tussen een politiek mandaat en een direc-
tiefunctie in de intercommunales

• de uitbreiding van het cumulverbod van mandaten in inter-
communales en andere vennootschappen met een overheer-
sende lokale openbare participatie

• een versterking van het systeem voor het aangeven van man-
daten, functies en bezoldigingen via een kadaster van manda-
ten dat gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad

8    www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten
9    www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/data-en-analyses/bbc-data-op-maat
10  https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving



 10

OVER ORGANISATIE EN GOED BESTUUR  

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werden als vervolg op 
een werkgroep rond ‘governance’ in het Brusselse parlement 
nieuwe maatregelen uitgevaardigd over de omkadering van de 
bezoldiging en de transparantie rond openbare mandaten. De 
tekst over de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen 
werd uitgebreid tot de leden die zitting hebben in de bovenge-
meentelijke organen en openbare vzw’s. De tekst voorziet even-
eens een maximumbedrag en zelfs een aantal verbodsbepalingen 
voor vergoedingen in welomschreven gevallen met (financiële en 
openbare) sancties. Er werd eveneens een Brusselse deontolo-
gische commissie opgericht.

 > Toegankelijke dienstverlening
Gemeenten moeten waken over de fysieke toegang van de bur-
gers tot hun dienstverlening, hun gebouwen moeten toegankelijk 
zijn maar ook bereikbaar. Naast de organisatie van haar centrale 
diensten, kan gemeentelijke dienstverlening bijvoorbeeld ook in 
wijkantennes. Bovendien mag er ook niets de toegang tot offici-
ele documenten in de weg staan, ook niet voor ouderen en mensen 
met een beperking. Het toegankelijkheidsbeleid van een gemeente 
kent dus vele facetten.

In de lijn van het Vlaamse beleid rond Radicaal Digitaal bewaakt 
de dienst Diversiteitsbeleid de toegankelijkheid van websites met 
informatie voor bezoekers met een taal- en leesbeperking. Het 
gaat om websites met een loketfunctie en websites die vermoe-
delijk bezocht worden door ouderen, werkzoekenden, zieken, 
personen met een handicap en personen van buitenlandse origine.

 > Burgerparticipatie
De gemeentedecreten leggen op dat burgers bij het beleid betrok-
ken moeten worden. Het lokaal bestuur kiest zelf hoe het dat 
doet, het is een autonome lokale bevoegdheid. Een bestuur kan 
bv. infoavonden organiseren waar burgers vragen kunnen stellen. 
Of wijkcomités komen bij elkaar voor overleg en voorstellen. Of 
een bestuur kan zijn burgers rechtstreeks via (digitale) enquête 
bevragen. Ook bij vrijwillige fusies beslist het bestuur zelf in welke 
mate het burgers bij dit fusietraject betrekt. 
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