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Van belofte naar beleid 

Webinar Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

 

 

 

De laatste maanden waren druk. Veel middenveldorganisaties organiseerden debatten 

om politici uit hun kot te lokken (foto debat GMF, natuurpunt, greenplease, wilsele 

dorp …), verkiezingswijzer gemaakt door GMF, tal van campagnes, natuurdichtbijmij, 

ik kies schone lucht, 11 million voices, revolution’air,... 

 

Op 14 oktober was het zover. Eindelijk verkiezingen. Na maanden waarin de meeste 

partijen met woorden als ‘betonstop’, ‘verdichting’, en ‘mobiliteitsoplossingen’ 

zwaaiden ziet de toekomst er rooskleurig uit. Nu de politici hun zetel bemachtigd 

hebben, zit ons werk er nu op? Hoe zorg je dat de mooie verkiezingsbeloftes 

beleidsbeslissingen worden? In deze webinar geven we tips en tricks waar je na 14 

oktober mee verder kan. 
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Toolkit 

Hoe beïnvloed je lokaal beleid? 

a. proces na verkiezingen 

i. coalitievorming 

ii. bestuursakkoord 

iii. fusies 

iv. decreet lokaal bestuur 

b. beleidsvorming 

c. actoren 

d. lobbyen 

i. tips 

ii. actie ondernemen 

e. meerjarenplanning 

i. inhoudelijk gedeelte 

ii. financieel gedeelte 

iii. timing 

iv. aanpassingen 

v. participatie in het BBC 

f. inspiratie 
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Voor de verkiezingen 

“Al sinds 2001 zegt het VN-klimaatpanel dat de alarmsignalen op rood staan", zegt van 

Ypersele, ex-vice voorzitter. Het is ook al jaren duidelijk wat er moet gebeuren. En de 

kennis, de technologie en de middelen daarvoor zijn eigenlijk voorhanden. Maar aan 

één ingrediënt ontbreekt het ook al jaren: politieke wil. Om te weten hoe we invloed 

kunnen uitoefenen op die politieke wil, moeten we weten hoe de beleidsvorming van 

een lokaal bestuur in elkaar zit.  

 

Adviesraden, burgergroepen, verenigingen... schoten in actie en formuleerden hun 

ideeën en aanbevelingen voor de nieuwe bestuursploeg. Veel middenveldorganisaties 

schreven ook hun eigen memorandum om te wegen op de lokale politiek. De 

bedoeling hiervan was partijprogramma’s te beïnvloeden. 

Ook de Vlaamse milieubeweging maakte een inspiratieboek voor een lokaal duurzaam 

beleid in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 

2018. 

 

Vele milieuorganisaties maakten ook memoranda op 

maat van hun specifieke beleidsthema’s, regio, stad of 

gemeente:  

Natuurpunt 

Gents milieufront 

Bos+ 

Fietsersbond 

Samenhuizen 

Sterrebeek 2000 

West-Vlaamse Milieufederatie (Provinciale verkiezingen) 

Vrienden Heverleebos (lokaal) 

Deeleconomie (Netwerk bewust verbruiken) 

Memorandum Ademloos, Ringland en stRaten-generaal 

 

 

Het memorandum moet een actief document zijn dat gelezen, besproken, gebruikt 

wordt. Petities, debatavonden, campagnes, verkiezingswijzers,... Op basis van de 

memoranda en de eigen input werden door politici partijprogramma’s geschreven, 

petities ondertekend en verkiezingsbeloftes gemaakt.  

  

https://drive.google.com/file/d/0B8DyidqWVwEZMkhQbkpYRHRzZ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8DyidqWVwEZMkhQbkpYRHRzZ0k/view
https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen
https://www.gentsmilieufront.be/actueel/item/504-gent-2025-speerpunten-gents-milieufront-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018
https://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:2dcb703a-3831-4d1e-8a49-7e33944c6d18/verkiezingsmemorandum+bos+en+samenleving_bos%2B_gemeenteraadsverkiezingen+2018.pdf?format&ext=.pdf
http://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/Memorandum%202018%20%28definitief%29.pdf
https://www.samenhuizen.be/verkiezingen-2018
http://www.sterrebeek2000.be/
https://issuu.com/wmfkoepel/docs/verkiezingen_2018_provinciaal_memor
https://vhm.be/vereniging/werkgroep_dijleland.html
https://www.bewustverbruiken.be/sites/www.bewustverbruiken.be/files/page/attachments/memorandum_deeleconomie_in_vlaanderen_2014.pdf?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=InZicht+181018
https://ringland.be/memorandum-2018/
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Hoe beïnvloed je lokaal beleid? 

Na 14 oktober start de nieuwe beleidstermijn. Moest je in het voorjaar nog niet bij je 

politici hebben aangeklopt, is het aangeraden kort na 14 oktober eens langs te 

gaan bij dat nieuwe bestuur. Ook in de nieuwe legislatuur moeten we politici blijven 

herinneren aan de wensen van de bevolking. Bevragingen, maatschappelijke trends, 

nieuwe noden die ontstaan, op ieder moment kan je aankloppen bij lokale politici 

om iets op de agenda te plaatsen. Na 14 oktober zijn er twee belangrijke processen 

waar je op kan inspelen; het bestuursakkoord en de meerjarenplanning (ook wel BBC 

genoemd: beleids- en beheerscyclus).  

 

Proces na verkiezingen 

Coalitievorming 

Als de politici verkozen zijn wordt een coalitie gevormd. Hoe een coalitie gevormd 

wordt, is niet door regelgeving bepaald. Wat wel een grote rol speelt is de 

verenigbaarheid van de standpunten tussen partijen. De meerderheid dient namelijk 

een bestuursakkoord op te maken waarin zij hun gezamenlijke visie voor de 

stad/gemeente uitschrijven. De partij met de meeste stemmen heeft door de grootte 

van hun achterban en aantal zetels wel de grootste handelsmacht. 

 

Soms maken politieke partijen nog voor de verkiezingen afspraken over 

coalitievorming. De inhoud van zo’n voorakkoord is meestal niet beschikbaar voor de 

kiezer. Politicoloog Johan Ackaert voerde onderzoek en daaruit bleek dat in zo’n 70% 

van de gemeente het voorakkoord al klaar ligt. Gelukkig is dit geen eindbeslissing: 

40% van de partijvoorzitters die betrokken waren, geeft toe dat hun voorakkoord niet 

standhield. De stem van de kiezer speelt dus wel degelijk een rol.  

 

Fusies 

Daarnaast waren er ook 15 speciale verkiezingen, deze gemeenten gaan namelijk 

fusioneren. De fusie is definitief op 1 januari 2019. Dit betekent o.a. dat budget, 

ambtenaren en sommige adviesraden van twee of meerdere gemeenten samen 

komen. Dit kan een kans zijn om op de nieuwe ambtenaren of milieuraden af te 

stappen en op een groter domein effect uit te oefenen. 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid


 

5 

Gemeenten die fusioneren: 

1. Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek (Oudsbergen) (samen 23.415 inwoners - 

fusiewebsite) 

2. Kruishoutem en Zingem (Kruisem) (samen 15.635 inwoners - fusiewebsite) 

3. Aalter en Knesselare (Aalter) (samen 28.775 inwoners - fusiewebsite) 

4. Overpelt en Neerpelt (Pelt) (samen 32.641 inwoners - fusiewebsite) 

5. Deinze en Nevele (Deinze) (samen 43.232 inwoners - fusiewebsite) 

6. Puurs en Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) (samen 25.927 inwoners 

fusiewebsite) 

7. Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (Lievegem) (samen 25.995 inwoners 

fusiewebsite) 

 

Bestuursakkoord 

Het bestuursakkoord is een overeenkomst die aan het begin van de nieuwe 

bestuursperiode wordt gemaakt door het regerend bestuur, waarin afspraken en 

krijtlijnen staan over wat men tijdens die bestuursperiode wil verwezenlijken. Het 

bestuursakkoord (of een vereenvoudigde intentieverklaring) wordt in principe op de 

eerste gemeenteraad in januari 2019 voorgesteld. 

Voorbeeld van een bestuursakkoord: Bestuursakkoord 2013-2018 Antwerpen 

De verschillende partijprogramma’s van de gevormde coalitie vormen de basis voor 

onderhandelingen van bestuursakkoord. Het bestuursakkoord wordt meestal tegen 

2019 afgerond, hoewel sommige steden het al in december beklinken, en het bij 

moeizame onderhandelingen wat langer kan duren. Het bestuursakkoord vormt op zijn 

beurt de basis voor de uitgebreide meerjarenplanning die het nieuwe bestuur in 

de loop van 2019 zal uitwerken.  

 

Als je wil dat jouw punten in dit bestuursakkoord worden opgenomen, dan neem je 

best nog eens contact op met je lokale politici vlak na 14 oktober. Bundel de 

krachten met gelijkaardige middenveldorganisaties en ga gezamenlijk aankloppen bij 

politici om te hameren op hun standpunten  

 

 

 

http://www.oudsbergen.be/
http://fusiekz.be/
http://www.samensterkerbeter.be/
https://www.neerpelt.be/fusieneerpeltoverpelt
http://www.fusiedeinzenevele.be/
http://puurs-sint-amands.be/
https://www.lievegem.be/
https://assetsbeta.antwerpen.be/srv/assets/api/download/012b911e-d16a-4a78-a127-d56ac47df963/Bestuursakkoord%20District%20Antwerpen_v130111.pdf


 

6 

Decreet Lokaal Bestuur 

Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur streeft naar een maximale integratie van de 

gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarbij er twee 

aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan. Het decreet vervangt het 

gemeentedecreet, OCMW-decreet, het fusiedecreet en het decreet intergemeentelijke 

samenwerking. Het nieuwe decreet voert daarnaast ook enkele wijzigingen door voor 

de beleids- en beheerscyclus, voor petitierecht, klachtenbehandeling,... Ook heeft het 

als doel een sterke vereenvoudiging en deregulering van bestuur te verwezenlijken. Zo 

creëert men meer ruimte voor lokale autonomie. Daarnaast gaat men van verkokering 

naar inclusief werken en uiteindelijk de integratie van verschillende overkoepelende 

doelstellingen (naar het voorbeeld van de SDG’s). Meer info vind je op de website van 

de Vlaamse overheid, of via de Wakkere burger.  

 

Beleidsvormingsproces 

Beleidsvorming gebeurt in principe in drie stappen. 

 

 

Stap 1. Noden en wensen van de burger detecteren. 

Stap 2. Beleidsbeslissingen in de gemeenteraad. 

Bevoegdheden vind je hier. De gemeenteraad kan ook gebruik maken van 

verschillende adviesraden om beslissingen te maken. Gemeenteraads- 

commissies doen voorbereidend werk voor dossiers die op de gemeenteraad 

komen. 

Stap 3. Het schepencollege implementeert de beslissingen.  

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decreet-lokaal-bestuur
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/308/decreet-lokaal-bestuur-goedgekeurd
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/Bevoegdheden_gemeenteraad.pdf
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Actoren 

De realiteit weerspiegelt niet altijd het werkelijke beslissingsmodel. In volgorde van 

belangrijkheid: 

 

 

- Schepencollege 

Het college van burgemeester en schepenen is in het algemeen bevoegd voor 

de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Dat betekent dat de 

gemeenteraad ze moet goedkeuren, maar het schepencollege in de praktijk de 

grootste beslissingsmacht heeft. Meer info over bevoegdheden, vind je hier. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/CBS_bevoegdheden.pdf
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Schepenen: de handleiding 

Persoonlijk contacteren 

- neem contact op  

- adressen van schepenen en gemeenteraad vind je via de 

website van je gemeente of via een database als Pinakes 

- voor de snelste reactie: bel, schrijf of mail politici persoonlijk.  

- een mailing naar de hele gemeenteraad kan natuurlijk ook, 

maar hoe persoonlijker de communicatie, hoe beter het 

resultaat. 

- nodig je politicus uit:  

- op een bestaande activiteit of wandeling in een natuurgebied 

(eventueel gecombineerd met een persactie) 

- voor een persoonlijk gesprek waarin je je bezorgdheden kan 

gaan toelichten 

- bevestig de afspraak via mail 

- bel twee dagen voor de afspraak nog eens ter herinnering 

- contacteer je politicus na de afgesproken termijn en vraag 

welke stappen zij/hij heeft gezet 

 

Bron: “Stappenplan om je lokale politici te betrekken” - Natuurpunt 

 

- Managementteam (MAT) 

Achter de schermen is managementteam of het MAT een belangrijke actor. Zij 

houden de pennen vast als het meerjarenplan geschreven wordt. Over het 

algemeen waakt het MAT over de continuïteit van het beleid, en coördineert het 

de werking van verschillende diensten. 

Leden MAT: 

- Algemeen directeur (=gemeentesecretaris) 

- Financieel directeur  

- Burgemeester in adviserende rol 

- Vrij te bepalen: diensthoofden, departementschefs, coördinatoren, 

ambtenaar, OCMW-secretaris, OCMW-voorzitter, adjunct-algemeen 

directeur, financieel beheerders 

 

- Gemeentesecretaris = algemeen directeur (vanaf 2019) 

De gemeentesecretaris is een sleutelfiguur binnen de gemeentelijke werking. 

Deze persoon vormt de brug tussen de politieke beleidsorganen en de 

gemeentelijke diensten en leidt de dagelijkse werking van de gemeentelijke 

organisatie in goede banen. 

https://www.natuurpunt.be/pagina/stappenplan-om-lokale-politici-te-betrekken-bij-red-de-natuur-je-buurt
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- Ambtenaren 

Bij beleidsvoorbereidingen speelt ook administratie een belangrijke rol. Weinig 

lokale politici hebben een kabinet die hun dossiers voorbereiden (vooral 

technisch aspect), zodoende komt dit bij de administratie terecht. Hier zit dus 

een hefboom om jouw input te geven. Zo schreef iedere administratie ook een 

‘ambtelijke insteeknota’ (ook wel ambtelijk memorandum of omgevingsanalyse 

genoemd) die als basis dient voor de meerjarenplanning. 

 

Stroomlijnen beleidsprocessen 

We zien dat theorie en praktijk van het beleidsvormend proces niet altijd hetzelfde 

is, en dat de wisselwerking tussen alle partijen van belang is. Sommige gemeenten 

gieten deze wisselwerking ook in een afsprakennota, om betere afspraken te hebben 

op bestuursvlak. Een afsprakennota wordt opgesteld na een volledige vernieuwing 

van de gemeenteraad. Hierin wordt vastgelegd op welke wijze de 

gemeentesecretaris/algemeen directeur en de overige leden van het 

managementteam met het college van burgemeester en schepenen samenwerken 

om beleidsdoelstellingen te realiseren. Daarnaast beschrijven ze op welke manier 

bestuur-administratie met elkaar omgaan. In het syntheserapport traject 

‘zelfevaluatie bestuurskracht’ (Idea Consult, 2016) wordt het opstellen van een 

afsprakennota als aanbeveling gegeven om een beter samenspel tussen politiek en 

administratie mogelijk te maken. 

 

 

- Gemeenteraad 

Gemeenteraad heeft enkel beslissende stem na eerdere bespreking in het 

schepencollege. Veel beslissingen zijn al genomen in het College van 

Burgemeester en Schepenen, voor men in de gemeenteraad met een voorstel 

komt. Gemeenteraad is meestal openbaar mee te volgen. Enkel bij 

persoonsgebonden materie (vb. ontslag) is het niet mogelijk de discussies bij te 

wonen. Als je zelf een vraag op de agenda wil plaatsen zijn er verschillende 

methoden zoals het contacteren van een gemeenteraadslid die in jouw plaats 

de vraag stelt, of via ‘voorstellen van burgers’ (later meer hierover). 
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- Adviesraden 

Veel middenveldorganisaties zetelen in adviesraden, hoewel deze worden 

ervaren als een instrument dat zijn belang verliest. Een reden hiervoor is dat 

verslagen en einddocumenten van de adviesraden volgens decreet Lokaal 

Bestuur niet langer moeten worden meegedeeld aan de gemeenteraad. Ook is 

er geen algemene verplichting ingeschreven in het decreet dat overheden 

gemotiveerde antwoorden moeten geven op adviezen van adviesraden. Verder 

worden ze soms misbruikt door de politiek om tijd te winnen of een bepaald 

advies te winnen die ze kunnen gebruiken voor een beslissing. Wat wel 

interessant is aan de adviesraden is dat de meeste partijen een waarnemer 

sturen. Het is een manier om contact te leggen met elkaar, standpunten van 

anderen te horen en te netwerken. Voorbeelden: GECORO (Gemeentelijke 

commissie ruimtelijke ordening), MINA-raad (milieu en natuur), 

jeugdraad,adviesraad personen met een beperking, landbouwraad, cultuurraad, 

sportraad, coördinerende directeurs onderwijsnetten, commissie toerisme, 

seniorenraad, lokale raden, … Een overzicht van de verschillende adviesraden 

en voorwaarden voor hun werking, vind je hier. 

 

- Gemeenteraadscommissies 

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht (samengesteld 

uit gemeenteraadsleden en commissievoorzitter) rond specifieke 

beleidsdomeinen. Hun taak is voor bepaalde dossiers de besprekingen in de 

gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Hier wordt een meer inhoudelijk dan 

politiek debat gehouden. Meer info over de commissies vind je hier. Daarnaast 

zijn er voor specifieke thema’s soms aparte werkgroepen of thema-experts.  

 

- Gemeenteraadsvoorzitter  

Leidt de gemeenteraad in goede banen. Soms is dat de burgemeester, maar 

niet altijd. De gemeenteraadsvoorzitter heeft vaak ook een goed inzicht in het 

reilen en zeilen van het gemeentebestuur. Vanaf 2019 is de 

gemeenteraadsvoorzitter ook de voorzitter van de OCMW-raad. Meer info over 

zijn bevoegdheden vind je hier. 

 

 

  

http://www.vvsg.be/thema/participatie/Documents/overzicht%20decretale%20bepalingen%20participatie.xls
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/Commissies.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/Gemeenteraadszitting.pdf
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- Fractievoorzitters  

Op lokaal niveau wordt een grote beslissing voor schepencollege vaak eerst 

besproken met fractievoorzitters. De fractievoorzitter is de leider van een groep 

gemeenteraadsleden die bij eenzelfde politiek partij behoren. Hij waakt erover 

dat er overeenstemming is binnen de partij.  

 

- Burgers en stakeholders  

Stakeholder management is ook belangrijk: wie is belangrijk bij je onderwerp. 

Dat zijn bedrijven, scholen, middenveldorganisaties, burgers. Je wapen is hier 

de kracht van het getal.   
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Lobbytips 

Weet waarover je spreekt 

Bouw een grondige dossierkennis op, staaf je verhaal met informatie uit rapporten en 

vraag advies aan mensen en verenigingen met expertise. Zo word je een 

evenwaardige gesprekspartner in het publieke en politieke debat. Weet duidelijk wat je 

in de meerjarenplanning wil zien: baseer je op memoranda of een lijst met bepaalde 

actiepunten,... 

 

Publieke steun  

Steun van een vooraanstaande academicus of andere onafhankelijke expert die zich 

schaart achter het verhaal van je groep (bijv. door een opiniestuk), heeft ongelooflijk 

veel impact naar beleid en pers. Het versterkt de 

geloofwaardigheid van je vereniging en ideeën.  

 

Stel je open  

Stel je open op naar lokale besturen toe en deel ook je 

expertise. Zo kom je tot een wederzijdse 

samenwerkingsrelatie, waardoor je gemakkelijker iets 

kan vragen.  

 

Vrees de ambtenaar niet 

Durf als lokale groep zeker ook naar een ambtenaar te stappen. Ze zijn best 

aanspreekbaar en kunnen soms via informele weg toch enkele tips geven. Dikwijls 

hebben ook zij hun bedenkingen bij de plannen die ze moeten uitvoeren. 

 

Communiceer duidelijk 

Goede communicatie is cruciaal. Vaak communiceren beleidsmakers enkel hun kant 

van het verhaal. Het is daarom heel belangrijk dat je met de juiste activiteiten en 

communicatiemiddelen jouw kant brengt. Investeer daarom in persoonlijk contacten 

met hen, en zeker met het lokale bestuur en volksvertegenwoordigers uit jouw regio. 
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Zorg voor interne cohesie 

Elke stap die je zet, moet je gezamenlijk nemen. Steek daarom veel tijd in overleg en 

interne communicatie alvorens naar de buitenwereld te communiceren. Politiekers 

luisteren naar iemand als ze weten dat de volledige achterban ook zal volgen. 

Investeer ook in plezierige activiteiten voor de groep, dat stimuleert de teamgeest. 

 

Vermijd het NIMBY-syndroom 

Je mag jouw protest niet laten herleiden tot 

individuele problemen, het bekende Not in My 

Backyard-syndroom. Je ijvert immers voor de 

leefbaarheid van je buurt en gemeente. Zoek naar een 

project dat door een zo’n breed mogelijke coalitie van 

mensen en verenigingen wordt gedragen. 

 

Formuleer alternatieven 

Strategisch kan je beter een alternatief formuleren dan iets volledig af te breken. Zoek 

naar een manier om de belangen van de verschillende partijen met elkaar te 

verzoenen. Door met een eigen voorstel af te komen, verplaats je ook de discussie. Zo 

verplicht je de andere partij om tegenargumenten te verzinnen op het voorstel van je 

groep. Technische voorstellen sturen naar beleidsmakers moeten zo concreet mogelijk 

zijn zodat beleid ermee aan de slag kan. 

 

Laat je niet doen 

De kunst is om onderweg de moed niet te laten zakken. En als er veel tegenkantingen 

komen, moet je rustig blijven. Vaak is dat blufpoker en moet je blijven geloven in je 

eigen visie en ideeën. De aanhouder wint. 

 

Maak geen vijanden 

Je moet ervan uitgaan dat iedere betrokken partij eigen belangen heeft, vaak 

tegenstrijdig maar soms ook gelijklopend met jouw belangen. Beleidsmakers willen 

zich niet identificeren met een project waar massaal kritiek op is. Dus ook zij kunnen in 

sommige gevallen potentiële bondgenoten zijn of worden. Bouw een band op, 
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onderhoud een goed contact. Zo blijf je op de hoogte blijven van de werking én 

detecteer je samenwerkingsmogelijkheden. Pas als ze tegen alle logische argumenten 

in een beslissing willen doordrijven, moet je overgaan tot hardere actie. 

 

Extra naslagwerk over lobbyen 

Tips voor onderhandelen met lokale overheden - Bond Beter Leefmilieu 

 

 

Actie ondernemen 

Heb je bovenstaande actoren aangesproken maar zonder succes? Dan zijn er nog altijd 

andere mogelijkheden:  

- Publieke acties 

- Sociale media wordt erg vaak door politici gebruikt, en dient erg goed 

voor publieke acties 

- Evenementen maken zichtbaar hoeveel draagvlak je hebt. Werk samen 

met andere organisaties en maak er een leuk, positief verhaal van. Nodig 

zowel politici als journalisten uit. vb. debatavond rond nieuwe 

meerjarenplanning 

- Lokale en regionale perslijst kan je opvragen bij de gemeente of je vindt 

deze op de gemeentelijke website. 

- Surf mee met campagnes die al lopen, of zet zelf campagnes op! 

- Ga op zoek naar financiële ondersteuning. Link je acties aan sociale 

doeleinden, of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waardoor je op 

meer lokale en provinciale subsidies kans maakt. 

- Burgervoorstel op agenda gemeenteraad 

Inwoners van een gemeente kunnen, via een handtekeningenactie, eigen         

voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening         

laten inschrijven op de agenda van de gemeenteraad. Zij kunnen deze kwestie            

ook toelichten tijdens de gemeenteraad. Vroeger vermeldde het (oude)         

gemeentedecreet een verplichte handtekeningendrempel om het voorstel in te         

dienen, maar deze wordt niet langer opgelegd in het (nieuwe) decreet lokaal            

bestuur. En dat schept tegelijk risico's en kansen, want gemeenten kunnen nu            

zelf de handtekeningendrempel bepalen. Een gemeente kan de bestaande         

drempel van 1 of 2 procent drastisch optrekken, terwijl een          

https://drive.google.com/file/d/1mLw-9U83or9oGrHdiN9kcPMWXTdOjcZC/view?usp=sharing
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"burgervriendelijker" bestuur deze drempel drastisch kan verlagen. Als je een          

voorstel op de agenda van de gemeenteraad wil plaatsen, moet je de regeling             

volgen die door jouw gemeente werd vastgelegd en het juiste formulier           

aanvragen aan het gemeentebestuur. Meer info vind je hier. 

- Verzoekschriften 

Burgers kunnen verzoekschriften indienen bij alle organen van 

gemeentebestuur (gemeenteraad, college,...) en OCMW. Hiervoor is geen 

handtekeningenactie nodig, al is brede steun altijd een pluspunt. De verzoeker 

hoeft geen inwoner van de gemeente te zijn. Verzoekers kunnen vragen om 

gehoord te worden, maar dat is geen afdwingbaar recht.  

- Klachtenbehandeling 

Het nieuwe decreet voorziet een systeem van klachtenbehandeling. Nieuw 

daarbij is de jaarlijkse rapportering over deze klachten aan de 

gemeenteraad/OCMW-raad. Zo worden deze klachten echt gebruikt als nuttige 

signalen voor het beleid. Zo zouden bv. weerkerende klachten over zwerfvuil in 

een bepaalde straat de aandacht kunnen trekken op de gemeenteraad. 

- Gemeentelijke volksraadpleging  

Op initiatief van enkele inwoners kan een gemeentelijk referendum 

georganiseerd worden, indien deze door minstens 10% van de bevolking 

gesteund wordt. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo kunnen 

persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de 

jaarrekeningen, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, de 

gemeentebelastingen en de retributies niet het voorwerp zijn van een 

volksraadpleging. Meer info vind je hier.  

- Wijkbudgetten  

Het college van burgemeester en schepenen kan, onder de voorwaarden die de 

gemeenteraad vaststelt, het beheer van budgetten voor de realisatie van 

bepaalde acties of projecten toevertrouwen aan wijkcomités en 

burgerinitiatieven. Die moeten dan wel een zeker draagvlak in de buurt 

aantonen. 

- Breng zaken bij BBL onder de aandacht, via mail/telefoon/facebook/twitter 

  

https://images.dewakkereburger.be/9852769d-f449-4aa1-b4f9-6b46f04408c2_stappenplanvoorstellen_van_burgersdef.pdf
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud
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Meerjarenplanning 

“De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte 

van de beleids- en beheerscyclus. Een lokaal bestuur legt in het meerjarenplan 

de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast.” - VVSG 

 

Doel 

Het nieuwe bestuur start in 2019 met een meerjarenplanning op te maken. De 

meerjarenplanning is het document waarin het nieuwe bestuur hun beleidsplanning 

voor de komende 6 jaar verankerd. Het meerjarenplan is een strategisch document 

waarin de beleidskeuzes worden vastgelegd, met prioritaire actiepunten en de 

financiële weerslag hiervan.  

 

Structuur 

Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk gedeelte (de strategische nota), en een 

financieel gedeelte (de financiële nota).  

 

Inhoudelijk gedeelte 

In het inhoudelijk gedeelte (de strategische nota) worden strategische lijnen, 

beleidsdoelstellingen en concrete acties opgenomen waar het nieuwe bestuur aan wil 

werken. Basis voor het kiezen van de beleidsdoelstellingen zijn de partijprogramma’s, 

het bestuursakkoord, de omgevingsanalyse (zie hier een voorbeeld), ambtelijk 

memorandum of insteeknota’s en memoranda van middenveldorganisaties. De 

omgevingsanalyse is een neutrale weergave van de actuele situatie van de stad. In 

memoranda worden al meer keuzes gemaakt en suggesties vanuit expertise van de 

ambtenaar of middenveldorganisatie, van wat geacht wordt nodig te zijn voor de stad.  

De gemeente kiest zelf welke beleidsdomeinen het wil opnemen in de 

meerjarenplanning. Sommige bundelen de beleidsdoelstellingen onder strategische 

doelstellingen, maar dit is geen vereiste. Hoeveel beleidsdomeinen er zijn hangt af van 

gemeente tot gemeente, maar gaat van 1 doelstelling tot meer dan 100 afzonderlijke. 

De meeste gemeenten schommelen tussen 10 en 25 geformuleerde 

beleidsdoelstellingen. Ze maken hierbij onderscheid tussen prioritaire en 

niet-prioritaire beleidsdoelstellingen, waarbij niet-prioritaire beleidsdoelstellingen niet 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/goede_praktijk/downloads/Omgevingsanalyse%20OCMW%20Boortmeerbeek_0.pdf?timestamp=1517960727


 

17 

uitgebreid gerapporteerd moeten worden aan de gemeenteraad. Overige 

beleidsdoelstellingen worden vermeld in de financiële nota. Van beleidsdoelstellingen 

wordt vervolgens gewerkt naar concrete acties die genomen zullen worden om de 

beleidsdoelstelling te bereiken. Daarnaast formuleren de meeste ook een verwacht 

resultaat, of kiezen ze een indicator om het succes van hun acties uit af te leiden, 

hoewel dit opnieuw geen vereiste is.  

 

 

 

Voorbeelden van meerjarenplanningen vind je hier. VVSG werkte ook een voorbeeld uit 

gebaseerd op de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant. Dit kan je een goed 

idee geven hoe je van een strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen of 

mogelijke actiepunten en indicatoren kunnen geformuleerd worden. 

  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/bbc/Documents/201308_%20strategisch%20meerjarenplan_doelstelling%20klimaatneutraal2.docx
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Voorbeeld VVSG 

Strategische doelstelling S1* 

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

a. Beleidsdoelstelling 1 

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 

 

 

De beleidsvelden werden in het “genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden” 

opgelijst. Wanneer een lokaal bestuur zijn eigen beleidsdomeinen opmaakt, zijn ze 

echter niet verplicht alles op de lijst over te nemen. Beleidsvelden kunnen 

samengenomen worden, waardoor een beleidsdomein minder velden heeft dan in de 

opgegeven lijst. Een lokaal bestuur is dus vrij de beleidsvelden te verfijnen in 

beleidsitems en te groeperen in beleidsdomeinen. Het is daarnaast ook mogelijk 

dat sommige beleidsoverschrijdende items die wel duidelijk met milieu- of natuur te 

maken hebben bijvoorbeeld, onder een ander beleidsveld geplaatst worden.  

● Beleidsitems (vrij te kiezen door college), gegroepeerd in:  

● Beleidsvelden (een 140-tal bepaald door Vlaanderen), gegroepeerd in:  

● Beleidsdomeinen (vrij te kiezen door de gemeenteraad, bepaald de indeling 

beleidsrapporten)  

Voorbeeld: Zwembad (beleidsitem) > Sport (beleidsveld) > Vrije tijd(beleidsdomein) 

Alle beleidsvelden vind je via deze link. Bekijk zeker eens de verschillende codes en 

vraag jezelf af welke andere beleidsvelden voor jou thema relevant kunnen zijn. 

 

  

http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/bbc/Documents/201308_%20strategisch%20meerjarenplan_doelstelling%20klimaatneutraal2.docx
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/Boekhouding/Rekeningstelsels/BBC_MB_2012_rekeningstelsels_def.pdf
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Financieel gedeelte  

Het financiële doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een 

overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire 

beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een 

onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen. Daarnaast vind 

je in het financieel doelstellingenplan terug of het bestuur financieel in evenwicht is. De 

toelichting bij het meerjarenplan en de documentatie verschaffen nog extra informatie.  

 

De jaarrekening wordt jaarlijks goedgekeurd door gemeenteraad. Budgetwijzigingen 

kunnen enkel indien ze door de gemeenteraad worden goedgekeurd, hoewel grotere 

wijzigingen moeilijk zijn eens de initiële beleidsplanning is uitgeschreven. Bekijk dus 

zeker of in de beleidsplanning ruimte wordt voorzien bij de investeringskredieten om 

later eventuele budgetwijzigingen door te voeren. Interne kredietaanpassingen kunnen 

worden doorgevoerd mits goedkeuring bij het college van burgemeester en schepenen, 

op voorwaarde dat de aanpassing binnen de doelstellingen van het meerjarenplan 

passen.  

 

Het budget van een gemeente komt van belastingen (op inwoners, kadastrale 

inkomens en industrie), het Investeringsfonds en het Gemeentefonds. Het 

gemeentefonds is een belangrijk budget omdat het ongeveer 20% van de inkomsten 

van een gemeente bedraagt, en gemeenten niet hoeven te verantwoorden aan de 

Vlaamse overheid wat ze met dit budget doen. Ze kunnen bv. ervoor kiezen dit budget 

in te zetten voor natuur- en milieu behoud. Daarnaast wordt door het decreet Lokaal 

Bestuur in 2019 de portefeuille van de gemeente en het OCMW samengenomen.  

 

Wat je verder nog een idee kan geven van de financiële slagkracht van je gemeente is 

de monitor lokale bestuurskracht, waar je op verschillende vlakken (financieel maar 

ook personeelsinzet, coalitie,...) kan zien hoe goed je gemeente scoort tegenover 

andere Vlaamse steden. Daarnaast geven sommige besturen hun budgetten vrij via 

een gebruiksvriendelijke website: www.jegemeentetelt.be.  

 

  

http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-bestuurskracht
http://www.jegemeentetelt.be/
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Wat als je beleidsdomeinen niet werden opgenomen? 

 

 

Mogelijke beleidsvelden zijn via het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden 

vastgelegd. Lokale besturen zijn echter niet verplicht om die indeling ook integraal 

over te nemen bij de samenstelling van hun eigen beleidsdomeinen. Elk bestuur 

bepaalt zelf hoe het die beleidsvelden groepeert tot beleidsdomeinen. Daarbij is het 

ook mogelijk om beleidsvelden met een verschillende begincode (de eerste twee cijfers 

van de code) toch samen in één beleidsdomein onder te brengen. 
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Als je niet over jouw thema niet terugvindt in de geformuleerde beleidsdomeinen is er 

nog geen reden tot paniek. In veel andere beleidsdomeinen kun je ook jouw thema’s in 

verweven. Ook als je thema wél als beleidsdomein werd opgenomen, kan het 

interessant zijn de andere beleidsthema’s te bekijken zodat je weet waar je overal op 

kan inspelen. 

 

 

 

Timing 

De kracht van goede beleidsbeïnvloeding is op het juiste moment op het beleid in te 

spelen. Je moet zorgen dat jouw doelstellingen in officiële akkoorden verwerkt kunnen 

worden, nog voor ze afgetekend zijn. Om de timing van het BBC te kennen moet je 

goede contacten onderhouden met schepenen, ambtenaren en het managementteam. 

Het schrijven van, de timing en de inhoud van de meerjarenplanning hangt namelijk 

sterk af van gemeente tot gemeente. 
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In de loop van 2019 zal een meerjarenplan opgesteld worden dat geldt voor de 

periode 2020-2025. De meeste besturen hebben daarvoor al de eerste stappen 

gezet: de omgevingsanalyse is af, bestuursakkoorden worden in grote lijnen 

uitgetekend, verschillende memoranda werden afgegeven. Zoals je ziet op 

onderstaand schema worden er gedurende 2019 verschillende stappen doorlopen in 

het schrijven van het BBC.  

Bron: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_beleid/0

3.Cursus%20BP_BM_BE-Hoofdstuk%203.pdf 

 

Uiteindelijk zal de gemeenteraad en OCMW-raad het meerjarenplan vóór het einde van 

2019 goedkeuren. Tot dan wordt het meerjarenplan van de vorige beleidsploeg verder 

uitgevoerd en afgerond. Om in lijn te zijn met de budgetvereisten dient het budget 

voor het eerste jaar vastgelegd worden tegen het eind van het eerste kwartaal. 

Daarom mikken gemeenten erop hun programma tegen juni af te hebben. Bij het hele 

traject voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad worden de 

gemeenteraadsleden in principe niet betrokken. Niets belet een gemeente echter om 

dat op de een of de andere manier wel te doen, bv. door een tussentijdse rapportering 

over de stand van zaken, door bepaalde belangrijke keuzes toch al eens informeel aan 

de raad voor te leggen. Als je wil weten in welke stap jouw gemeente zit, dan neem je 

dus het best direct contact op met schepenen, de administratie en het 

managementteam.  

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_beleid/03.Cursus%20BP_BM_BE-Hoofdstuk%203.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_beleid/03.Cursus%20BP_BM_BE-Hoofdstuk%203.pdf
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Participatie in het BBC 

Ook in de nieuwe legislatuur moeten we politici blijven herinneren aan de wensen van 

de bevolking. Bevragingen, maatschappelijke trends, nieuwe noden die ontstaan, op 

ieder moment kan je aankloppen bij lokale politici om iets op de agenda te 

plaatsen. Wie geen memorandum maakte, kan dit najaar nog een oplijsting maken van 

vragen en behoeftes in wijken of verenigingen, van broodnodige investeringen in de 

gemeente… Zo kan je nog werkpunten op de politieke agenda zetten.  

Daarnaast verplicht decreet Lokaal Bestuur burgerparticipatie te organiseren. Dit kan 

gebeuren bij de verschillende fasen van het beleid. Op onderstaand schema zie je op 

welk moment participatie mogelijk is. Vaak wordt ook aan stedelijke adviesraden de 

kans gegeven om een advies uit te brengen. 

In sommige gevallen doet men specifiek beroep op inhoudelijke experts, lokale 

actoren, financiële experts, klanten, gebruikers, medewerkers,...  Bied je dus aan als 

lokale expert en vraag om op de hoogte te worden gebracht van 

participatiemogelijkheden. Dit kan ad hoc voor het opstellen van hun BBC maar ook 

structureel in netwerken (bv. eurocities, TTIP vrije gemeente, fairtradegemeente, 

klimaatneutrale gemeente). Roep je gemeente daarnaast ook optie om 

participatie te faciliteren. Een participatieve aanpak vergroot voor hen ook het 

draagvlak om beleidsbeslissingen te nemen.  

 

Verder kan je bij de Wakkere burger terecht voor meer uitleg over de verschillende 

inspraak instrumenten voor burgers aan lokaal beleid. 

 

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 

 

https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/175/doe-een-voorstel-aan-de-gemeenteraad
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Andere mogelijkheden om hierop in te spelen  

- mogelijke instrumenten voor de gemeente: gespreksavonden, 

bewonersplatformen, enquêtes, focusgroepen of klankbordgroepen 

- lokaal timing in de gaten houden 

- verslagen van de gemeenteraad lezen 

- lokaal nieuws te volgen 

- zelf een event organiseren waarop politici hun meerjarenplan 

toelichten, zodat ook het breder publiek input kan geven 

- Daarnaast is het beleidsplan ook geen exacte wetenschap, is 

niet gelijk aan gerealiseerd beleid waar uiteindelijk ook een 

deel spontaan beleid in zal zitten 

- als weinig/beperkte participatie door de gemeente georganiseerd 

wordt, dan kan je dit ook steeds zelf organiseren 

 

Openbaarheid van bestuur 

Vanaf 2019 moet iedere gemeente verplicht bepaalde info beschikbaar maken op de 

gemeentelijke website. Niet alles wordt zomaar op de portaalsite geplaatst. Echter, 

indien je als burger bestuursdocumenten wil inkijken heb je hier steeds het recht toe. 

Dat heeft de Vlaamse Regering bepaald in het decreet over de openbaarheid van 

bestuur. Om dit aan te vragen kan je even kijken op de site van de Vlaamse overheid.  

 

Stappenplan voor burgers: 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/op

enbaarheid-van-bestuur/hoe-vraag-ik-bestuursdocumenten-aan 

 

Aanpassingen 

Een meerjarenplan wordt gedurende de beleidsperiode minstens éénmaal per jaar 

aangepast. Verplichte rapportering bestaat uit verslaggeving over de jaarrekening, 

opvolgingsrapportering, organisatiebeheersing. Algemeen wordt wel aanbevolen om 

meer te rapporteren dan enkel deze verplichte stukken, maar de keuze hiervoor ligt bij 

de gemeente. 

 

  

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur/hoe-vraag-ik-bestuursdocumenten-aan
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur/hoe-vraag-ik-bestuursdocumenten-aan
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Provincieraad 

De provincieraad werkt net zoals een lokaal bestuur met een meerjarenplanning. Deze 

documenten kan je dus ook in de gaten houden indien je op provinciaal vlak werkt of 

de provincie gebieden in je omgeving beheert. Hier zijn de actoren eveneens deputees 

en ambtenaren. 

 

De rol van een provinciaal bestuur is om:  

● bovenlokale taakstelling voor aangelegenheden die het lokale, gemeentelijke 

belang overstijgen en die gemeenten moeilijk zelf kunnen behartigen 

● ondersteunende taken voor andere overheden: de provincie voert 

sommige taken uit op verzoek van de federale of Vlaamse overheid of de 

gemeenten en OCMW's 

● gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio: de provincie 

organiseert samenwerking tussen de verschillende partners (lokale besturen, 

privé-organisaties, Vlaamse overheid,…) in een bepaald gebied en zoekt samen 

met die partners naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. 

 

Zo is een provincie bevoegd voor: 

● aanleg en beheer van provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden,... 

● beheer van waterwegen en preventie van wateroverlast 

● beheer van natuurgebieden 

● provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening en leefmilieu 

● coördinatie van het beleid rond economie, werkgelegenheid, ... in de provincie 

en eigen initiatieven 

● crisiscoördinatie op provinciaal niveau. 

 

 

Meer informatie: 

- op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur  

- presentatie over het opstellen van een BBC, door VVSG  

- Inhoud van een omgevingsanalyse 

- FAQ BBC 

 

 
  

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/be-alert-waarschuwingssysteem-bij-noodsituaties
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/bbc-2020
http://www.vvsg.be/kalender/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/kalender/Documents/Presentatie_BBC_module1.pptx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_beleid/Omgevingsanalyse_VVSG_ABB_VVP_AV.pdf
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Documents/BBC%2060%20-%20derde%20editie.pdf
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Inhoud 

Wat te doen met een BBC? 

Wanneer een BBC op tafel komt, is de eerste stap evalueren. Bekijk het met een 

kritische blik. Denk zowel na over de sterke als zwakke punten, wat niet in het BBC 

staat, en wat er zeker wel in zou moeten.  

 

Maak daarnaast ook zelf eens de oefening. Welke beleidsdoelstellingen zou jij anders 

stellen of toevoegen? Wat zijn daarbij de mogelijke acties en hoe schat je het 

financieel kostenplaatje. 

 

Algemene checklist 

 

1. Blik op 2050 

Zijn de beleidsdoelstellingen geformuleerd met oog op de toekomst? In de 

meerjarenplanning moet wettelijk rekening gehouden worden 

langetermijndoelstellingen voor natuur en milieu. Bekijk dus zeker of de 

strategische keuzes van het klimaatplan of SECAP ook opgenomen zijn. 

  

Actiepunten:  

- De gemeente ondertekent het burgemeestersconvenant 

- Het budget voor klimaatbeleid wordt opgetrokken met 0.5% (er kan ook 

bekeken worden hoeveel het SECAP zegt dat nodig zou zijn) 

 

2. Duurzame financiering 

Investeert je gemeente in duurzame oplossingen waardoor het op de lange 

termijn kosten bespaart? Daarnaast is er ook voldoende budget en personeel 

nodig om die plannen ook waar te maken. 

 

Actiepunten:  

- De gemeente werkt een duurzaam aankoopbeleid uit 

- Er worden twee medewerkers aangeworven bij team x met een voltijds 

equivalent 
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3. 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. Een participatieve gemeente zorgt dat de juiste 

instrumenten aanwezig zijn: sensibilisatie, correcte informatie, 

laagdrempelige activiteiten, transparante besluitvorming, structureel 

verankerde (vroegtijdige) participatie, vroegtijdig betrekken adviesraden, 

stimulatie van burgerprojecten, coöperatieve structuren, burgerbegroting of 

wijkbudget.  

 

Actiepunten:  

- De gemeente zorgt ervoor dat het openbaar bekijken en aantekenen van 

bouwprojecten, verkavelingsvergunningen,... laagdrempelig wordt 

- Een burgerbegroting wordt voorzien soortgelijk als burgerbudget Gent of 

burgerbegroting Antwerpen 

 

 

4. Sociale inclusie 

Als we willen binnen ecologische grenzen een hoge levenskwaliteit realiseren, 

dan is het cruciaal om iedereen in de samenleving te betrekken. Hiervoor is 

open communicatie en participatie een sleutelrol weggelegd. Daarnaast 

kunnen concrete projecten worden opgestart die werken aan het verhogen 

van toegang voor kwetsbare groepen voor gezonde en aantrekkelijke 

omgevingen om te wonen. 

 

Actiepunten:  

- De gemeente verplicht projectontwikkelaars het gebruik van de 

duurzaamheidstoets én armoedetoets van de vlaamse overheid 

- In samenwerking met Energiesnoeiers worden financieel kwetsbare groepen 

gesensibiliseerd over energiecontracten en -leveranciers. 

 

https://ookmijn.stad.gent/burgerbudget/voorstellen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws
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5. De gemeente als voorbeeld 

De gemeente neemt het voortouw in het realiseren van een duurzame 

samenleving. Testprojecten, groepsaankopen, collectieve renovaties, eigen 

gebouwen klimaatneutraal en circulair bouwen, investeren in duurzame 

oplossingen en desinvesteren in fossiele brandstoffen, ... 

 

Actiepunten:  

- Er wordt een groepsaankoop gerealiseerd met minimum x aantal 

participanten 

- Op openbare gelegenheden serveert men enkel nog vegetarisch 

 

 

 

6. Kijk over gemeentegrenzen heen 

Een goede doorwerking van Europese en Vlaamse milieudoelstellingen is van 

groot belang voor een effectief milieubeleid. 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. 

 
Actiepunten:  

- Organiseer een groepsaankoop met minimum 2 omliggende gemeenten 

- Werk aan een warmtezoneringsplan voor je gemeente in een 

intergemeentelijk platform 
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Themagebonden 

Ben je nog op zoek naar themagebonden inspiratie? In ons inspiratieboek vind je een 

oplijsting van maatregelen die nodig zijn om de overstap naar een duurzame, 

hernieuwbare samenleving te maken. Voor Bond Beter Leefmilieu is er een omslag 

nodig op vlak van ruimte, natuur & bos, energie, mobiliteit, circulaire economie, 

voeding & landbouw.  

 

Meer inspiratie:  

- Buurtprojecten: Buurtatlas Vicinia 

- Natuur en biodiversiteit: Natuurpunt 

- Bos: Bos+ 

- Mobiliteit: Fietsersbond 

- Wonen: Samenhuizen 

- Deeleconomie: Netwerk Bewust Verbruiken 

- Voeding, ruimtelijke ordening, natuur & bos, energie, mobiliteit, circulaire 

economie: Inspiratieboek BBL 
 

Argumentatie  

Indien je iets in het BBC wil plaatsen waar je zelf weinig over weet, neem dan contact 

op met je lokale verenigingen, experts of BBL. Maak deze eisen ook bekend bij het 

brede publiek. Zo vergroot je het draagvlak voor wat je van het toekomstige bestuur 

vraagt, en zijn politici sneller geneigd je eisen op te nemen. Een aantal persona tonen 

aan op welke verschillende manieren je jouw voorstel kan beargumenteren.  

 

De jurist 

Beroep je op artikel 2 van het gemeentedecreet:  

“gemeenten beogen op grondgebied bij te dragen tot duurzaamheid”. 

Gezien gemeenten verplicht zijn deze doelstelling te bereiken, kan je aan 

dit leuke artikel herinneren. 

 

De copycat 

Leg de acties uit het BBC naast de beloftes die politici in het verleden maakten. 

Bekijk of de acties te rijmen vallen met wat ze beloofden in hun 

partijprogramma’s, bestuursakkoord, petities die ze ondertekenden (vb. 

ikkiesvoorschonelucht), convenanten, charters (kraantjeswatercharter, 

fairtradegemeente), doelstellingen die ze voorop stelden in klimaatplannen en 

voedselstrategieën, etc. Zo verkrijg je de argumentatie die je nodig hebt om je 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/voor-lokale-besturen/inspiratieboek
https://atlas.vicinia.be/nl/initiatives/
https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen
https://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:2dcb703a-3831-4d1e-8a49-7e33944c6d18/verkiezingsmemorandum+bos+en+samenleving_bos%2B_gemeenteraadsverkiezingen+2018.pdf?format&ext=.pdf
http://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/Memorandum%202018%20%28definitief%29.pdf
https://www.samenhuizen.be/verkiezingen-2018
https://www.bewustverbruiken.be/sites/www.bewustverbruiken.be/files/page/attachments/memorandum_deeleconomie_in_vlaanderen_2014.pdf?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=InZicht+181018
https://www.bondbeterleefmilieu.be/voor-lokale-besturen/inspiratieboek
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eigen maatregelen in het BBC te krijgen. Letterlijk bepaalde zinnen of 

krachtlijnen uit bestuursakkoorden overnemen toont dat je meewerkt aan hun 

doelstellingen. 

 

De samenzweerder 

Reik je organisatie aan als goede partner. Met jouw voorstel help je het 

gemeentebestuur om hun vooropgestelde doelen te bereiken. Opnieuw: 

letterlijk bepaalde zinnen of krachtlijnen uit bestuursakkoorden overnemen 

toont dat je meewerkt aan hun doelstellingen of het verhogen 

van draagvlak bij inwoners. 

 

De economist 

Toon aan dat je voorstel leidt tot besparingen. Of breng alle 

voordelen in kaart die je voorstel heeft waar ook indirecte 

onkosten door worden voorkomen. vb. meer sociale samenhang, 

hogere leefkwaliteit,... 

 

De oppositie 

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

aankloppen bij de oppositie. Misschien zien zij hier wel iets in en willen ze je 

helpen je voorstel te verdedigen. 

 

Betrokken burger 

Het college van burgemeester en schepenen kan, onder de voorwaarden die de 

gemeenteraad vaststelt, het beheer van budgetten voor de realisatie van 

bepaalde acties of projecten toevertrouwen aan wijkcomités en 

burgerinitiatieven. Die moeten dan wel een zeker draagvlak in de buurt 

aantonen.  

 

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. Zo verhoog je de kans dat jouw voorstellen worden opgenomen.  

 

Vooruitstrevende stad 
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Toon aan dat jouw voorstel erg goed gewerkt heeft in andere steden. Goed 

werkende & inspirerende voorbeelden doen het altijd goed. Een echt 

vooruitstrevende stad gaat ook zonder precedenten nieuwe projecten opzetten. 

 

Tips 

1. Bestudeer eens het oude meerjarenplan van je gemeente 

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

meerjarenplan 

3. Ken de momenten 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 voor, weet wat het gemeentebestuur wil en stel van daaruit 

jouw eisen  

 

 
 

 

 

 

Bronnen 

11.11.11 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

https://www.11.be/en/component/docman/doc_download/2003-memorandum-gemee

nteraadsverkiezingen-2018 

 

Natuurpunt Memoranda  

https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=e

mail&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16

a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale

%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen 

 

 

 

https://www.11.be/en/component/docman/doc_download/2003-memorandum-gemeenteraadsverkiezingen-2018
https://www.11.be/en/component/docman/doc_download/2003-memorandum-gemeenteraadsverkiezingen-2018
https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen
https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen
https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen
https://www.natuurpunt.be/pagina/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_medium=email&utm_campaign=Beleidflits%20583&utm_content=Beleidflits%20583+CID_50ef16a23914c835ad036f70b1ffaee7&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=lokale%20memoranda%20van%20onze%20afdelingen

