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DE AGENDA 

1. Intergemeentelijke samenwerking: kosten en baten, kritisch bekijken

2. Bestuurskracht onder druk en de grenzen van vrijwillige samenwerking

3. Gebiedsgerichtheid vanuit Vlaanderen neemt toe: gevolgen? 

4. Welke scenario’s tekenen zich af? 



KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKING 

• Vrijwillige samenwerking: kosten en baten

• Denkoefening binnen en met WVI: 2013

• Stap naar DVV’s in WVL: interessant, zeker positief

• Terzelfdertijd: veel overleg, lange duur, vooral taken die minder tot de kern 

van de gemeenten behoren en relatief weinig beheersmatige taken 

• De vrijwilligheid is een belangrijke natuurlijke drempel: voor kerntaken wordt 

weinig samengewerkt en evenmin voor taken met politiek belangrijke keuzes



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

• Schaalvergroting: het debat leeft, ook waar je het niet verwacht 



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



“  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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AFBAKENING VAN REGIO’S

• Hypotheseregio’s RV en MOW
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VERVOERREGIO’S ALS STADSREGIONALE 
AFBAKENING 
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Bron:  Regioscreening, niveau 2 voor samenwerking



DENKEN IN SCENARIO’S

1. Andere types van samenwerking van onderuit?  

2. Intergemeentelijke Samenwerking Plus?

3. Meer functionele regio’s (type vervoerregio)?

4. Samenvallen van gebiedsgerichtheid vanuit Vlaamse 

overheid met groepen samenwerkende gemeenten?



1 FEDERATIEVE SAMENWERKING?

̶ Van onderuit: is een stap van vrijwillige samenwerking naar 

een federatief model van verplichte gemeentelijke 

samenwerking realistisch / haalbaar / nuttig?  

̶ Het wettelijke kader is er, moeten we het activeren? 

̶ Nauwe samenhang met toekomst provinciebesturen

̶ Denkoefening met de gemeenten van het arrondissement 

Kortrijk: sterktes en zwaktes



VIJF TYPES BEVOEGDHEDEN VOOR EEN FEDERATIE



EEN FEDERATIE VAN GEMEENTEN?



2 VERSTERKEN VAN SAMENWERKING 

• Indirect versterking mogelijk: Vlaamse overheid kan 

minimumnormen opleggen voor gemeentelijke taken 

en daardoor tot samenwerking ‘dwingen’ (zie 

wijkwerking)

• Alle impulsen tot semi - ‘vrijwillige’ samenwerking 

kunnen binnen hetzelfde kader gestuurd worden en 

binnen referentieregio’s 



3 MEER FUNCTIONELE VLAAMSE REGIO’S? 

• Voor taken van gemengd belang of taken die aan de 

gemeentelijke sfeer worden onttrokken, kan de 

Vlaamse overheid samenwerking tussen gemeenten 

zelf vormgeven binnen door haar opgerichte 

bestuursvormen (type: zorgregio, vervoerregio,…)



4 KAN EEN COMBINATIE? 

• Zijn deze medebewindstaken cumuleerbaar met het 

bestuur van een intercommunale?  

• Bvb: raad van bestuur van IGS = ook bestuur van de 

Vervoerregio

• Volgens traditionele maar oude juridische interpretatie 

kan dit niet: het tast immers de vrijwilligheid van 

gemeenten aan

• Maar zijn creatieve juridische combinaties mogelijk?



4 KAN EEN COMBINATIE? 

• Naar analogie van OCMW – gemeente: werken met 

twee rechtspersonen, met hetzelfde bestuur?

• 11 – 12 uur: RvB van intercommunale 

• 12 – 13 uur: bestuur van vervoerregio

• Juridisch onzeker, overleeft dit de RvState? 

• Mandaten en personen verschillen

• Is mogelijk in West – Vlaanderen, in het verlengde van 

gebiedswerking en dienstverlenende verenigingen



TOT SLOT  

Een open einde, afhankelijk van... 


