
Van belofte naar beleid
Webinar gemeenteraadsverkiezingen ‘18



Debat Gents Milieufront

https://www.gentsmilieufront.be/actueel/item/649-de-toekomst-van-onze-stad-in-een-debat


Debat Gents Milieufront

https://www.gentsmilieufront.be/actueel/item/649-de-toekomst-van-onze-stad-in-een-debat


http://www.kiesschonelucht.be/
http://www.kiesschonelucht.be/


Natuurpunt - Betonrapport

https://www.natuurpunt.be/pagina/betonrapport-van-vlaamse-gemeenten-en-provincies


Natuurpunt - Betonrapport
Kieswijzer Gents Milieufront

https://www.gentsmilieufront.be/kieswijzer
https://www.gentsmilieufront.be/kieswijzer


Meer memoranda van 
milieuorganisaties vind je terug 
in het begeleidende document 
bij de webinar.

https://docs.google.com/document/d/11gKmwYfb-Y7EvutCCQyfxDLM7Nv7E4BIMDsKDXAf0Y8/edit#




Inhoud

● Hoe beïnvloed je lokaal beleid?
○ beleidsvorming
○ proces
○ actoren
○ actie ondernemen
○ meerjarenplanning

● Aan de slag met de meerjarenplanning
○ waar kan je op letten 
○ waar vind je inspiratie
○ wat is je argumentatie 

Tips & vragen: graag via live-chat!
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Beleidsvorming

● Coalitievorming
○ geen officiële procedure
○ soms vooraf al voorakkoorden
○ bij meerderheidspartijen/CBS aankloppen

● Bestuursakkoord
○ op basis van partijprogramma
○ onderhandelen over standpunten
○ tegen 2019 

● Fusies
○ van 15 naar 7 gemeenten

● Decreet lokaal bestuur   → 

- klachtenbehandeling- adviesraden- burgervoorstel op agenda GR
- wijkbudgetten- gemeentelijke volksraadpleging- verzoekschriften
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Actoren

● Schepencollege
○ zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering

● Managementteam
○ management

● Ambtenaren
○ Beleidsvoorbereidend werk
○ Beleidsuitvoering in hun handen
○ Hefboom

● Gemeenteraad
○ Na beleidsvoorbereiding CBS, goedkeuring door gemeenteraad



Actoren

● Adviesraden
○ instrument dat belang verliest
○ decreet Lokaal Bestuur
○ netwerkmoment

● Gemeenteraadscommissies
○ rond specifieke beleidsdomeinen
○ inhoudelijk debat

● Gemeenteraadsvoorzitter
○ inzicht in reilen en zeilen

● Fractievoorzitters
○ Beslissingen worden met fractievoorzitter afgestemd

● Burgers en andere stakeholders



Actie ondernemen
● Publieke acties

○ events 
○ online campagnes
○ surf mee met andere campagnes
○ Zoek financiële steun

● Voorstel van burgers
○ verzoeken indienen bij overheidsorganen
○ handtekeningendrempel

● Gemeentelijke volksraadpleging
○ op initiatief van inwoner 
○ minstens 10% steun

● Klachtenbehandeling
● Wijkbudgetten
● Breng zaken onder de aandacht van de pers/BBL

-



https://www.11m.be/efforts/gezonde-lucht-in-mijn-gemeente




Meerjarenplanning

De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het 
planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Een 
lokaal bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het 
beleid voor de komende jaren vast. 

- VVSG



Doel

● beleidsplanning voor de komende 6 jaar verankerd 

2020 - 2025

○ strategische documenten
○ prioritair vs niet prioritair
○ financieel luik



Inhoud

Inhoudelijk gedeelte

○ bestuursakkoord

○ omgevingsanalyse, ambtelijke insteeknota, ambtelijk memorandum

○ memoranda middenveld



Terminologie: 

○ Algemeen: 
■ strategische doelstelling (niet verplicht)
■ beleidsdoelstellingen (tussen 1 tot 100) 
■ acties 
■ indicatoren (niet verplicht)



Strategische doelstelling 
De CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied vermindert met 20% tegen 
2020.

1. Beleidsdoelstelling

Kennisopbouw, sensibilisering en gedragsverandering van het gemeentelijk en OCMW-personeel, 
partnerorganisaties en inwoners over klimaatneutraliteit

Actie B1 |1.1: informatiesessies voor inwoners over het belang en mogelijke 
bijdrage tot klimaatneutraliteit.

Realisatietermijn 2015-2016*
Indicator: aantal aanwezigen tijdens de informatiesessies

Financiële inschatting







● Opgebouwd per beleidsdomein
○ geplande uitgaven
○ ontvangsten
○ onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen

● Financieel evenwicht
● Budgetwijzigingen na goedkeuring GR
● Jaarlijkse rapportering

-

Financiën



VVSG 



Fase Participatie

Analyse Participatie mogelijk

Beleidsbepaling zou kunnen gevraagd worden maar in deze fase 
moet je er niet op rekenen

Actieplanning mogelijk, maar dan wel binnen kaders van de 
gemeente 

Evaluatie Participatie mogelijk
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Inhoud



Blik op 2050

Zijn de beleidsdoelstellingen geformuleerd met oog op de toekomst? Bekijk 

zeker of de strategische keuzes m.b.t. SDG’s en/of het klimaatplan of SECAP 

(Sustainable Energy and Climate Action Plans) ook opgenomen zijn.

Duurzame financiering

Investeert je gemeente in duurzame oplossingen waardoor het op de lange 

termijn kosten bespaart?

De gemeente als voorbeeld

Neemt je gemeente haar verantwoordelijkheid op en toont ook aan 

burgers hoe het anders kan? 



Betrek je burgers

Werkt de gemeente samen met burgers en lokale actoren om een gedragen beleid te 

realiseren? Door participatie te vragen geef je jezelf en je organisatie een inrijpoort om in de 

toekomst op een structurele manier betrokken te worden. 

Kijk over gemeentegrenzen heen

Uitdagingen kunnen efficiënter worden aangepakt door samen te werken met 

naburige gemeentebesturen, en sommige doelstellingen zijn zelf helemaal niet te 

behalen door alleen te werken.

Sociale inclusie

Als we binnen ecologische grenzen een hoge levenskwaliteit willen realiseren, dan is het 

cruciaal om iedereen in de samenleving te betrekken. 





Argumentatie

De jurist

Beroep je op artikel 2 van het decreet lokaal bestuur.

De copycat

Leg de acties uit de meerjarenplanning naast de beloftes die politici in het verleden maakten. Letterlijk hun 

woorden overnemen toont dat je meewerkt aan hun doelstellingen.

De samenzweerder

Reik je organisatie aan als goede partner. 

De economist

Toon de voordelen van je voorstel aan: zowel directe als indirecte kosten en besparingen.



Argumentatie

De expert

Zorg er ook voor dat je voorstel zo concreet mogelijk is. Zeker bij technische dossiers is het een voordeel als 

de ambtenaar van je expertise gebruik kan maken. 

Vooruitstrevende stad

Toon aan dat jouw voorstel erg goed gewerkt heeft in andere steden. Goed werkende & inspirerende 

voorbeelden doen het altijd goed. 

De oppositie

Indien je argumenten niet aanslaan bij de coalitie, kan je altijd met je voorstel aankloppen bij de oppositie. 

Betrokken burger

Het college van burgemeester en schepenen kan het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde 

acties of projecten toevertrouwen aan wijkcomités en burgerinitiatieven. Vraag hierom!



Tips

1. Bestudeer eens het oude meerjarenplan van je gemeente

2. Ga op zoek naar de beleidsvelden die bij jouw thema’s aansluiten

3. Vind personen die je op de hoogte houden van de vordering van het 

meerjarenplan. Zo kom je de momenten te weten waarop je kan 

participeren/adviseren

4. Onderhoud een goed contact met verschillende actoren, weet aan wie 

je iets kan hebben en ken de machtsverhoudingen 

5. Bereid je goed voor als je een voorstel wil formuleren






