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BESTUURSKRACHT ONDER DRUK 

• De druk op de gemeenten neemt sterk en snel toe voor beheerskwesties:

• Eenmansdiensten: grote kwetsbaarheid

• Vinden, binden en boeien van personeel

• Druk op de gemeentelijke financiën (zie bvb: impact van pensioenbom)

• Zwak aan de top en zwak in de ondersteuning van de samenwerking

• Steeds meer afhankelijk van derden, van uitbesteding,...

• Resultaten van de audit: zwakheid van de interne controle 





BESTUURSKRACHT ONDER DRUK 

• De druk op de gemeenten neemt sterk en snel toe, voor beleidskwesties:

• Fluvius en Smart Cities als voorbeeld 

• Noodplanning  

• ICT en e – dienstverlening 

• Regie – achtige taken: de capaciteit is er gewoon vaak niet (bvb: 

kinderopvang, zorg, sociaal wonen,...)

• Wonen en Ruimtelijke Ordening als prototype: van planning over 

vergunningen tot handhaving



BESTUURSKRACHT ONDER DRUK 

• Normatief debat: wat moet een Vlaamse gemeente anno 2030 autonoom kunnen 

en welke capaciteit hebben we daarvoor nodig? 

• De grenzen en het gebrek aan efficiëntie van de vrijwillige samenwerking worden 

steeds meer een kritische factor in het debat

• Samenwerking is één scenario voor schaalvergroting



VARIANTEN VAN SAMENWERKING

1. Lichte vormen: contracten, gemeenschappelijke aankoop, 

uitwisseling / delen van personeel

2. Lichte vormen volgens het decreet: interlokale 

verenigingen (154), projectverenigingen (37)

3. Zwaardere vormen met rechtspersoonlijkheid: 

dienstverlenend (28), opdrachthoudend (64); ook OCMW 

– verenigingen (94)

4. Zwaardere opgelegde vormen buiten het kader van 

decreet 2001: politiezones, hulpverleningszones

5. Opgelgde vormen vanuit Vlaanderen: bvb Toerisme

6. Samenwerking tussen gemeenten gevat in ruimere 

interbestuurlijke settings (gebiedswerking)



HULPVERLENINGSZONES



TWEE OF MEER WERELDEN 

̶ Landschap van samenwerking wordt diverser

̶ Culturen en praktijken lopen (steeds meer?) uiteen:

̶ Cultuur in kleinschalige samenwerkingsvormen 

̶ Versus gestolde cultuur en institutionalisering in de klassieke 

intercommunales (energie, water,...) 

‒ meestal grootschaliger, economisch belangrijker

‒ ingewikkelder constructies  (zie debat over NV’) 

‒ maar ook meer geïndividualiseerde relaties tussen lokale besturen 

en samenwerkingsvormen

‒ gestolde verhoudingen, soms ook partijpolitiek ingebed



INTERCOMMUNALES ONDER VUUR



INTERCOMMUNALES ONDER VUUR



STELLING 

Intergemeentelijke samenwerking zal in de nabije toekomst 

steeds meer in belang toenemen.  

Dus is nadenken over en het management van een 

toenemend aantal samenwerkingsvormen een steeds 

belangrijkere beleids – en organisatorische kwestie.  

Daar is men in de milieus van de samenwerkingsverbanden 

en bij de lokale besturen veel te weinig mee bezig. 



SAMENWERKING GAAT NIET VANZELF

̶ Samenwerkingsbereidheid zelf moet ook worden ondersteund, 

vergt intermediaire functies

̶ Zie wegvallen van provincies inzake zorg en cultuur en 

effecten op het terrein

̶ Samenwerking staat altijd in een spanning met gemeenten

̶ Goede samenwerking vergt ruimte voor initiatief en innovatie, 

in een beïnvloedingsrelatie met ontwikkelingen in lokale 

besturen

̶ Komt te weinig aan bod in het ‘klassieke’ debat over 

democratische kwaliteit 



START ALLES BIJ DE LOKALE BESTUREN?

̶ De meeste gemeenten zijn helemaal niet toegerust om deze evolutie 

bestuurskrachtig op te volgen: weinig capaciteit, electoraal maar 

beperkt interessant

̶ Management van samenwerking hoort nu niet bij de interne cultuur 

en praktijk van de meeste gemeenten:

̶ Selectie van gemandateerden, 

̶ Proces van mandatering, 

̶ Proces van opvolging en evaluatie, 

̶ Financiële cyli,

̶ Praktijken van verantwoording.



MANAGEMENTPROBLEMATIEK

̶ Proliferatie van samenwerkingsverbanden leidt tot 

nieuwe organisatie – vraagstukken 

̶ Hoe verhouden nieuwe, flexibele, kleinschalige vormen 

zich tot bestaande, gevestigde en soms ook gestolde 

vormen?

̶ Welke organisatie – scenario’s zijn denkbaar voor 

koepels, concerns, bundeling in flexibele vormen?



DE GEBIEDSGERICHTE OMSLAG IN VLAANDEREN? 

• Steeds meer initiatieven van gebiedsgerichtheid in verschillende Vlaamse circuits:

• Zorgregio’s, regionale zorgregio’s en ziekenhuisregio’s

• Vervoerregio’s 

• Wijkwerking, regie sociale economie, woonbeleid, erfgoed, bovenlokaal 

jeugdwerk en cultuurwerking,...

• Gebiedsgerichtheid als intentie in het BRVlaanderen en Strategische 

projecten op gebiedsniveau (zie Regionet Leuven)



“  We gaan vragen dat steden en gemeenten binnen 

bepaalde gebieden met elkaar daarover akkoorden 

sluiten.  Komen ze er niet uit, dan moet de provincie 

of de Vlaamse overheid de knoop doorhakken “

(Minister – President Bourgeois, februari 2019)



DE GEBIEDSGERICHTE OMSLAG IN VLAANDEREN? 

• Vervoerregio’s als prototype van ‘nieuwe’ ontwikkeling in Vlaanderen:

• Groepen van gemeenten als medebeheerder voor Vlaamse taken en 

bevoegdheden (zie ook: Politiezones en Hulpverleningszones binnen 

federale kaders)

• Voor het eerst: opleggen van een gebiedsdekkende kaart 

• Opleggen van samenwerking (intergemeentelijk en interbestuurlijk)

• Interessante ontwikkelingen binnen departement MOW 

(gebiedsenveloppes, gebiedsambtenaren,...)

• Veel transitieproblemen en open vragen
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