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Wie is wie en wat is wat in mijn gemeente?  

Een profiel van jouw gemeente en de lokale besturen in Vlaanderen 

Auteur: Werner De Wael (Vlaams Instituut Gezond Leven vzw) 

Versie: 29/06/2020 (wat nieuw is t.o.v. vorige versie staat steeds in het geel) (Omdat er verschillende kopieën circuleren en het niet altijd 

meer duidelijk is welke de meest recente versie is, vinden jullie hier steeds het brondocument)  

Status: werkdocument 

0. Inleiding & doel 

 

Dit document heeft als doel om elke Logomedewerker (en andere 
gezondheidsprofessional) die werkt naar/voor/met lokale besturen te helpen om een 
beeld te krijgen wie voor hem/haar de relevante actoren zijn op ambtelijk, politiek en 
maatschappelijk niveau in de respectievelijke gemeente(n) waarvoor hij/zij werkt. Het 
samenbrengen van al die namen, hun contactgegevens en achtergronden helpt de 
logomedewerker in de uitbouw van zijn/haar professioneel netwerk in de betreffende 
gemeente. En het uitbouwen en bestendigen van een breed kwantitatief en kwalitatief 
netwerk is een noodzakelijke voorwaarde om werk te maken van een meer duurzaam 
integraal lokaal preventief gezondheidsbeleid in die gemeente. Het helpt je ook om bij 
aanvang van projecten makkelijker een stakeholdersanalyse (zie instrument op website 
Gezonde Gemeente) en zo potentiële mede- en tegenstanders in kaart te brengen. 
Hetzelfde geldt voor de opmaak van een netwerkanalyse (zie eveneens instrument op 
website Gezonde Gemeente).  
 

https://vigez.sharepoint.com/:w:/g/gezondegemeente/logo/ERLVkvr9mFdHgt2x67VUnREBZejXiey9JgqR1ZAzu26m4A?e=HSiSn0
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/3-modellen-voor-een-stakeholdersanalyse.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/3-modellen-voor-een-stakeholdersanalyse.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/model-netwerkanalyse-versie-12052020.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/model-netwerkanalyse-versie-12052020.pdf
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Dit document biedt je door zijn heldere opbouw een goed houvast en hulpmiddel bij je netwerkopdracht. Je kan dit document minimaal en maximaal 

invullen en gebruiken. Met maximaal bedoelen wij dat je bijvoorbeeld ook bijhoudt wanneer jij en/of een collega met een bepaalde persoon contact had 

en/of welke interesses die persoon nog allemaal heeft.  

Daarnaast helpt dit document je bij het inventariseren van alle belangrijke beleidsinfo (wat) van je gemeenten. Welke zijn de belangrijkste beleidsplannen? 

Welke kencijfers moet je kennen? Welke afsprakennota’s bestaan er? Hoe kom ik te weten wat er reilt en zeilt in mijn gemeente? Wil je vervolgens een idee 

of project lanceren? Dan heb je nu veel meer kennis over de mogelijke succesfactoren en drempels in die gemeente. 

Gebruik dit document niet alleen voor jezelf maar deel het digitaal het met al je collega’s die naar/voor/met die gemeente werken. Zo bouw je als 

Logomedewerker kennis en relaties op in elk van de gemeenten waarvoor jij verantwoordelijk bent en bouw je steeds voort op vorige contacten en 

ervaringen.  

Dit document is een levend document dat nooit af is. De setting lokale besturen verandert continu. Wij (=stafmedewerkers lokale besturen Gezond Leven en 

de Logotrekkers lokale besturen) houden de vinger op de pols en zullen dit document dus steeds actualiseren wanneer dit nodig is.  

Veel succes de komende 6 jaar.  

 

➔ Als je dit document wilt gebruiken door het in te vullen, haal het van de Sharepoint ‘Gezonde Gemeente’ en sla het op je eigen computer op zodat 

elke Logomedewerker dit sjabloon in zijn oorspronkelijke vorm vindt.   

 

1. Kencijfers/weetjes gemeente 

 

ACTUEEL: COVID-19  

COVID-CIJFERS PER GEMEENTE: https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html  

DE IMPACT VAN COVID-19 OP DE GEMEENTEFINANCIËN: https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2020/06/Financi%C3%ABle-situatie-van-de-

Vlaamse-lokale-besturen.pdf 

https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2020/06/Financi%C3%ABle-situatie-van-de-Vlaamse-lokale-besturen.pdf
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2020/06/Financi%C3%ABle-situatie-van-de-Vlaamse-lokale-besturen.pdf
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Gemeentelijke website: 

Gemeentelijke Facebookpagina: 

Gemeentelijke Twitteraccount: (Tip: maak via Tweetdeck een groep van de gemeenten waarvoor jij verantwoordelijk bent. Hetzelfde kan je doen met 

burgemeesters en schepenen) 

Gemeentelijke Instagramaccount:  

Gemeentemonitor: per gemeente te downloaden op: https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers  

- Aantal inwoners: pagina 6 gemeentemonitor 

- Aantal koppen en VTE’s in de gemeentelijke administratie: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/aantal-personeelsleden  

➔ Je kan jouw gemeente vergelijken met de cijfers van alle Vlaamse gemeenten en dit via de publicatie ‘Vlaamse Profielschets’ (ABB, 2017)  

Bestuurskrachtmonitor van de gemeente: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-bestuurskracht 

Gezondheidsgerelateerde data: via publicatie https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezond-Leven-preventieve-gezondheidscijfers-voor-jouw-

lokaal-beleid.PDF  

Gemeentelijke data over leefloon, GPMI…: https://stat.mi-is.be/nl/ 

Verkregen middelen uit het gemeentefonds (prognose 2019-2025): 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/financiering/Fondsen/prognose_gf2019_2025_website.xlsx  

Gemeentelijke aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) (: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/opcentiemen-en-aanvullende-belastingen/aanslagvoeten-opcentiemen-en-aanvullende-

belastingen 

Belfiuscluster: per gemeente terug te vinden op: 

https://www.belfius.com/NL/publicaties/nieuwsberichten/2018/Pressrelease20180314Typologie.aspx?firstWA=no  

Het totale uitrustingsniveau op het vlak van diensten, handel, zorg, onderwijs… van je gemeente is terug te vinden op: 

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2019/Studie%20over%20de%20uitrustingsgraad%20van%20de%20Vlaamse%

20Gemeenten.pdf  

https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/aantal-personeelsleden
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/publicaties/vlaamse-profielschets
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-bestuurskracht
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezond-Leven-preventieve-gezondheidscijfers-voor-jouw-lokaal-beleid.PDF
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezond-Leven-preventieve-gezondheidscijfers-voor-jouw-lokaal-beleid.PDF
https://stat.mi-is.be/nl/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/financiering/Fondsen/prognose_gf2019_2025_website.xlsx
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/opcentiemen-en-aanvullende-belastingen/aanslagvoeten-opcentiemen-en-aanvullende-belastingen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/opcentiemen-en-aanvullende-belastingen/aanslagvoeten-opcentiemen-en-aanvullende-belastingen
https://www.belfius.com/NL/publicaties/nieuwsberichten/2018/Pressrelease20180314Typologie.aspx?firstWA=no
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2019/Studie%20over%20de%20uitrustingsgraad%20van%20de%20Vlaamse%20Gemeenten.pdf
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2019/Studie%20over%20de%20uitrustingsgraad%20van%20de%20Vlaamse%20Gemeenten.pdf
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Een eerste analyse over alle MJP’s 2020-2025 van de Vlaamse steden en gemeenten (ABB, 2020): https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/33832  

Politiezone: via http://www.lokalepolitie.be/sct/nl/politiezones-met-lijst.html  

Hulpverleningszone: via https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/contact_zones/coordonnees_zones_-

_contactgegevens_zones_0.pdf  

Geo-informatie over de gemeente: via www.geopunt.be (De walkabilitytool uit het project ‘Gezonde Publieke Ruimte’ hoort ook in de categorie ‘geo-

informatie’. Die vindt u hier: https://walkability.marvin.vito.be/)  

Gemeentelijke (beleids)plannen & rekeningen: 
o Het gemeentelijk meerjarenplan (gemeente en OCMW samen) & jaarrekening: Telkens terug te 

vinden op de website van de gemeente zelf...). 
o De beleidsanalysetool van de digitale databank van lokale meerjarenplannen 2020-2025 (Op 

vraag en met hulp van ABB kunnen wij op Gezond Leven opnieuw gericht analyses van MJP’s 
maken. Vraag ernaar) 

o Een toegankelijke manier om het budget van je gemeente te screenen, vind je op: 
https://www.jegemeentetelt.be/  en de financiële resultaten op: 
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20-
%20BBC%20-%20finpro%20-
%20geaggregeerde%20data.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true (Een 
samenvattend rapport over de Vlaamse gemeentefinanciën 2007-2018 van ABB vind je hier: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_algemeen/Nota_l
okale_financi%C3%ABn.pdf)  

o Het gemeentelijke mobiliteitsplan (meer info: 
https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/mobplan.php):  

o Het regionaal vervoersplan (vanaf 2020):  
o Het gemeentelijk klimaatplan: 
o Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (meer info: 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Structuurplan/gemeentelijke-
ruimtelijke-structuurplannen) : 

o Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP): terug te vinden op 
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-overzicht-per-gemeente 

o Het algemene nood- en interventieplan (ANIP):  

 
 
 

 

https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/33832
http://www.lokalepolitie.be/sct/nl/politiezones-met-lijst.html
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/contact_zones/coordonnees_zones_-_contactgegevens_zones_0.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/contact_zones/coordonnees_zones_-_contactgegevens_zones_0.pdf
http://www.geopunt.be/
https://walkability.marvin.vito.be/
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=abb%5Cabb%20-%20bbc%20-%20beleidsanalysetool%20-%20geaggregeerde%20data.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://www.jegemeentetelt.be/
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20-%20BBC%20-%20finpro%20-%20geaggregeerde%20data.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20-%20BBC%20-%20finpro%20-%20geaggregeerde%20data.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB%2FABB%20-%20BBC%20-%20finpro%20-%20geaggregeerde%20data.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_algemeen/Nota_lokale_financi%C3%ABn.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/BBC_algemeen/Nota_lokale_financi%C3%ABn.pdf
https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/mobplan.php
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Structuurplan/gemeentelijke-ruimtelijke-structuurplannen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Structuurplan/gemeentelijke-ruimtelijke-structuurplannen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-overzicht-per-gemeente
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o Het zonaal veiligheidsplan (ZVP):  
o Aan te vullen:  

 
➔ Via de handleiding en de huiswerkbladen van de groeimeter Gezonde Gemeente kan je een SWOT van jouw gemeente maken. Zie hier: 

https://vigez.sharepoint.com/:f:/g/gezondegemeente/logo/EiFiBtx2bRJDr4IklhTbt2YBHJ68ohqezySkQ0Wg08pMxA?e=PunJkx  

➔ Generieke informatie en cijfers vind je achteraan bij de rubriek ‘nieuwsbrieven, magazines en boeken’ 

➔ Een generieke SWOT en de grootste trends voor/bij/in/van lokale besturen vind je in onderstaand schema van de VVSG (2019): 

 

https://vigez.sharepoint.com/:f:/g/gezondegemeente/logo/EiFiBtx2bRJDr4IklhTbt2YBHJ68ohqezySkQ0Wg08pMxA?e=PunJkx
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De gemeenten en Vlaanderen 

- Koepel van de Vlaamse steden en Gemeenten: Vereniging Van Vlaamse Steden en Gemeenten (Meer over VVSG in de rubriek ‘Over Ons’ (bv. 

alle werkgroepen daar) 

- Bevoegde overheid: Agentschap Binnenlands Bestuur 

- Bevoegde minister: Bart Somers    (link naar: Beleidsnota 2019-2024 ‘Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid) 

- Bevoegde commissie: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid     

 

 

2. Politiek niveau 

De uitslagen van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 en 14 oktober 2018 

Via: www.vlaanderenkiest.be en op de Sharepointsite Gezonde Gemeente (zie hier) (Tip: in de bib van Gezond Leven is er achtergrondliteratuur te vinden 

met meer diepgaande analyses over deze verkiezingen. Vraag ernaar.) 

De lokale verkiezingsprogramma’s 2019-2024 

- CD&V: 

- Sp.a: 

- N-va: 

- Groen: 

- PVDA: 

- Vlaams Belang: 

- Open VLD: 

- Lokale Lijst: 

Het bestuursakkoord 2019-2024: Dit is geen verplicht bestuursdocument. Ook is het bestuur niet verplicht om dit openbaar te maken. Is het wel openbaar? 

Dan vind je het op de gemeentelijke website, op de websites van de lokale partij-afdelingen of vraag je ernaar bij de burgemeester, schepen of algemeen 

directeur. (Tip: op één van de eerste gemeenteraden van een nieuwe legislatuur staat de bespreking van het bestuursakkoord op de agenda. Ga luisteren, 

lees of bekijk (bij video-opname) zeker nadien het verslag.) 

https://www.vvsg.be/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/
https://www.bartsomers.be/
https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/32209
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/925076
http://www.vlaanderenkiest.be/
https://vigez.sharepoint.com/:f:/g/gezondegemeente/logo/EtfSdYreHrpEhzTzWQ7UfdEBCTnkBk8ClkFjtz6IGHLmNQ?e=JvhXnh
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Samenstelling van de gemeente- en OCMW-raad  

- Alle organieke info over werking van de gemeenteraad vind je van artikel 4 t.e.m. 49 van het decreet lokaal bestuur (zie: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&fbclid=IwAR1TWtr9if5tzwPOIr6bSZf3TQSgoH2V-

XUCV8QYL9Qs6v1ZimN8tLIriuM  ) 

- Alle organieke info over werking van de OCMW-raad vind je van artikel 68 t.e.m 78 van het decreet lokaal bestuur  

 

Voornaam Naam Fractie Functie (bv. 
gemeenteraadsvoorzitter, 
fractieleider…) 

email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

➔ Eventueel ook te vinden op de website van de gemeente: Exacte link waar je die kan vinden op de gemeentelijke website. Vaak onder de rubriek 

‘beleid en bestuur’ 

 

➔ De dagorde, ontwerpbundel, zittingsverslagen en notulen van de gemeente- en OCMW-raad: Exacte link waar je die kan vinden op de gemeentelijke 

website. Vaak onder de rubriek ‘beleid en bestuur’. Het decreet lokaal bestuur (art. 285 ev.) bepaalt welke documenten en informatie de gemeente 

op haar website moet plaatsen. Meer generieke informatie over openbaarheid van bestuur lees je in het decreet openbaarheid van bestuur van 26 

maart 2004 (zie: https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1013166.html)  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&fbclid=IwAR1TWtr9if5tzwPOIr6bSZf3TQSgoH2V-XUCV8QYL9Qs6v1ZimN8tLIriuM
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud&fbclid=IwAR1TWtr9if5tzwPOIr6bSZf3TQSgoH2V-XUCV8QYL9Qs6v1ZimN8tLIriuM
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1013166.html
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➔ Vergaderdata gemeente- en OCMW-raad:  Terug te vinden op de gemeentlijke website vaak onder ‘beleid en bestuur’. Maar ook op te vragen bij de 

algemeen directeur en/of voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.  

 

➔ De retributie-, belastings- en subsidiereglementen: Exacte link(s). Handig om dit eens te bekijken in het kader van de derde strategie van de matrix. 

 

➔ Het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad (bv. afspraken in functie van het stellen van vragen door burgers en agenderen 

bijkomende punten):  

 

➔ De lokale partijvoorzitters (die daarom niet altijd zelf mandataris zijn): 

 

Voornaam Naam Partij email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

  CD&V         

  Sp.a         

  n-va         

  Groen         

  PVDA         

  Vlaams 
Belang 

        

  Open 
VLD 

        

  Lokale 
Lijst 

        

 

 

Samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW 

- Alle organieke info over werking van het college van burgemeester en schepenen vind je van artikel 50 t.e.m 67 van het decreet lokaal bestuur  

- Alle organieke info over werking van het vast bureau van het OCMW vind je van artikel 79 t.e.m 86 van het decreet lokaal bestuur  
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Voornaam Naam Fractie Functie en 
bevoegdheden 

email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

➔ Meestal gedetailleerd terug  te vinden op de website van de gemeente: Exacte link waar je die kan vinden op de gemeentelijke website. Vaak onder 

de rubriek ‘beleid en bestuur’ 

 

➔ Notulen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn niet openbaar. Wel meestal maar niet altijd beschikbaar zijn de 

‘loutere’ beslissingen van het college van burgmeester en schepenen en het vast bureau vaak onder de rubriek ‘beleid en bestuur’. 

 

➔ In grote steden hebben burgemeester en schepenen ook een kabinet. Breng deze kabinetsmedewerkers in kaart. Dit kan bv. via de persoonlijke 

websites van de betrokken burgemeester en schepenen.  

Gemeenteraadscommissies 

In verschillende gemeenten (dit is niet in elke gemeente het geval) zijn ter voorbereiding van de gemeenteraad één of meerdere gemeenteraadscommissies 

actief. Bv. financiën, mobiliteit, infrastructuur… Die vergaderingen zijn openbaar. Alle organieke info over gemeenteraadscommissies lees je in art. 37 en art. 

194 van het decreet lokaal bestuur. 

Commissie [naam] 

Voornaam Naam Fractie Functie  email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 
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Hier nog eens het handige schemaatje van de VVSG (2018): 

 

➔ Sociale zaken en welzijn kan wel verspreid zitten bij zowel de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter van het BCSD en een schepen van sociale 

zaken en welzijn (wanneer die geen voorzitter van het BCSD zou zijn).  

 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

Elke gemeente is lid van meerdere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. zorgraad, afval, toerisme…). In welke intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden is mijn gemeente actief? Dit vind je per gemeente terug op deze website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-

en-samenwerking/regiovorming/interactieve-beleidsrapporten-lokale-samenwerking  

Op de website van de gemeente onder ‘Beleid en bestuur’ vind je een overzicht wie:  

• van de gemeente vertegenwoordiger  is in de Raad van Bestuur 

• van de gemeente vertegenwoordiger en plaatsvervanger is in de Algemene Vergadering  

Vind je dit overzicht niet dan kan je dit altijd vragen aan de algemeen directeur.  

Verzelfstandigde entiteiten 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/regiovorming/interactieve-beleidsrapporten-lokale-samenwerking
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/regiovorming/interactieve-beleidsrapporten-lokale-samenwerking
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Heel wat gemeenten hebben verzelfstandigde entiteiten in de vorm van een vzw, een zorgbedrijf of een autonoom gemeentebedrijf. Het kan gaan om 

intern of externe verzelfstandiging (IVA en EVA). 

Naam Statuut Samenstelling bestuur 

   

   

 

Samenstelling van het bijzonder comité sociale dienst  

- Alle organieke info over werking van het bijzonder comité sociale dienst vind je van artikel 87 t.e.m 114 van het decreet lokaal bestuur  

 

Voornaam Naam Fractie Functie  email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Samenstelling van de politieraad (enkel bij meergemeentezones) 

- Alle basisinfo over de werking van een politiezone vind je hier: 

http://www.vvsg.be/veiligheid/lokalepolitie/collegeenraad/Pages/collegeraad.aspx & 

http://www.vvsg.be/veiligheid/lokalepolitie/collegeenraad/Documents/Politieke%20vernieuwing%20in%20de%20politieraad.pdf  

Voornaam Naam Fractie Functie  email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

            

            

            

http://www.vvsg.be/veiligheid/lokalepolitie/collegeenraad/Pages/collegeraad.aspx
http://www.vvsg.be/veiligheid/lokalepolitie/collegeenraad/Documents/Politieke%20vernieuwing%20in%20de%20politieraad.pdf
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➔ Waar vind je het vierjaarlijks zonaal veiligheidsplan: Op de website van de politiezone en de 
website van de betrokken gemeenten 
 

➔ Waar vind ik de politiereglementen: Op de gemeentelijk website onder ‘beleid en bestuur’ 
 

➔ Waar vind ik het GAS reglement: 
Nuttig voor de thema’s veiligheid, alcohol, drugs, mobiliteit.. Dit wordt besproken op de politieraad 
en politiecollege (= burgemeesters van de verschillende betrokken gemeenten). 
 

 

Samenstelling van het politiecollege  

Voornaam Naam Fractie Functie  email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Samenstelling van de zoneraad 
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- Alle basisinfo over de werking van een hulpverleningszone vind je hier: https://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hervorming & 

http://www.brandweervlaanderen.be/Home/Zones.aspx  

 

Samenstelling van het zonecollege 

Voornaam Naam Fractie Functie  email Telefoon/GSM Adres Beroep LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

3. Ambtelijk niveau 

Het gemeentelijk organogram: 

- Terug te vinden op de gemeentelijke website onder de rubriek ‘beleid en bestuur’ of via de algemeen directeur 

 

De rechtpositieregeling van het personeel 

- Deze is terug te vinden op de gemeentelijke website.  

- Interessant als je wil werken rond Gezond Werken bij het gemeentepersoneel 

Algemeen directeur en/of adjunct algemeen directeur: 

- Alle organieke info over de algemeen directeur vind je van artikel 162 t.e.m 175 van het decreet lokaal bestuur  

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

https://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hervorming
http://www.brandweervlaanderen.be/Home/Zones.aspx
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Financieel directeur en/of adjunct financieel directeur: 

- Alle organieke info over de financieel directeur vind je van artikel 175 t.e.m 178 van het decreet lokaal bestuur  

Voornaam Naam email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

         

         

 

Het managementteam (MAT): 

- Alle organieke info over het managementteam vind je van artikel 179 t.e.m 181 van het decreet lokaal bestuur  

 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

          

          

          

          

 

- Vergaderdata MAT: 

De gezondheidsambtenaar/aren: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 
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De omgevingsambtenaar/aren: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

De communicatieambtenaar/aren: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

De preventieambtenaar/aren: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

Diensthoofd groendienst/technische dienst 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 
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De milieuambtenaar/aren: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

De centrumleider(s) van het/de lokale dienstencentra: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

De  coördinator van het Huis van het kind 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

 

De directeur(s) van de openbare woonzorgcentra: 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

De korpschef: 

Voornaam Naam email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 
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De zonecommandant: 

Voornaam Naam email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

         

 

Relatiebeheerders van de gemeente werkzaam bij Vlaamse en Federale overheidsinstellingen (bv. ANB, Zorginspectie, MOW…) 

Voornaam Naam Overheidsinstellingen email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

➔ Op te vragen bij de algemeen directeur 

➔ Voor ANB: https://vigez.sharepoint.com/:x:/g/gezondegemeente/logo/EZRASOWqr2ZHi-2DTF_hI-cBJnXjUS30nsZWrKeJl-VC0A?e=h9AbwC  & 

https://vigez.sharepoint.com/:b:/g/gezondegemeente/logo/ERXCCag7jL9HsVql1TOaOaUBLz3xUSf_zrj_3OBUgw1Rfw?e=NWyk6b 

➔ Voor Wonen Vlaanderen: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/lokaal-woonbeleid  

➔ Om op een relatief eenvoudige manier een beeld te krijgen van de Vlaamse administratie, kan je hier terecht: 

https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid  

De (inter)gemeentelijke begeleidingscommissie (zie: https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=114 ) 

De gemeentelijke veiligheidscel  

➔ Verantwoordelijk voor de opmaak van de gemeentelijke noodplannen, de coördinatie ervan bij calamiteiten en het analyseren van risico’s bij bv. 

grote gemeentelijke evenementen). Hierin zetelen: de politie, de brandweer, de burgemeester, de communicatieambtenaar en het diensthoofd van 

de technische dienst.  

➔ Daarnaast bestaat er nog of is ze gelijklopend een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) die er vooral op gericht is om signalen van radicalisering en 

extremisme te capteren.  

 

4. Maatschappelijk niveau: 

https://vigez.sharepoint.com/:x:/g/gezondegemeente/logo/EZRASOWqr2ZHi-2DTF_hI-cBJnXjUS30nsZWrKeJl-VC0A?e=h9AbwC
https://vigez.sharepoint.com/:b:/g/gezondegemeente/logo/ERXCCag7jL9HsVql1TOaOaUBLz3xUSf_zrj_3OBUgw1Rfw?e=NWyk6b
https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/lokaal-woonbeleid
https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid
https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=114
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De adviesraden van de gemeente 

- Welke adviesraden zijn verplicht en welke zijn vrijblijvend? Zie: 

http://www.vvsg.be/thema/participatie/Documents/Verplichte%20beleidsparticipatie%20voor%20lokale%20besturen.pdf  

De gezondheids- en/of welzijnsraad (samenstelling) 

Voornaam Naam Functie  email Telefoon/GSM Adres LinkedInprofiel Twitteraccount Interesses Contacten 

          

          

          

 

De MINA-raad 

De sportraad 

De GECORO 

De seniorenraad 

De jeugdraad 

De lokale adviesraad economie 

Het lokaal overleg kinderopvang 

 

➔ De verslagen van de adviesraden: [Exacte link waar je die kan vinden op de gemeentelijke 
website. Vaak onder de rubriek ‘beleid en bestuur’] 
 

➔ De statuten en het huishoudelijk reglement van de adviesraden: 
 

➔ In de loop van de eerste maanden van 2019 worden de adviesraden opnieuw samengesteld.  
 

➔ Meer op: http://www.adviesraden.be/ 
 

 

http://www.vvsg.be/thema/participatie/Documents/Verplichte%20beleidsparticipatie%20voor%20lokale%20besturen.pdf
http://www.adviesraden.be/
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➔ De verslagen van de adviesraden: [Exacte link waar je die kan vinden op de gemeentelijke website. Vaak onder de rubriek ‘beleid en bestuur’] 

 

➔ In de loop van de eerste maanden van 2019 worden de adviesraden opnieuw samengesteld.  

 

De middenveldorganisaties: 

Sociale kaart van de gemeente: via https://www.desocialekaart.be/  

De voorzitter van de huisartsenkring: via http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/erkende-huisartsenkringen  

Sport- en jeugd, senioren en  cultuurverenigingen van de gemeente: vaak via de website onder de rubriek ‘verenigingengids’ 

- Sportverenigingen: via https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/  

- Jeugdverenigingen: via http://www.jeugdwerker.be/adressen/gemeente/index.php 

- Seniorenverenigingen: via 

- Cultuurverenigingen:  

- Milieuverenigingen: 

- Mobiliteitsverenigingen: 

- Wijkverenigingen: 

- Kermisverenigingen: 

- Armoedeverenigingen: via http://www.netwerktegenarmoede.be/over-ons/onze-verenigingen/lijst-verenigingen  

Coördinatoren van regionale organisaties (zie ook hoger ‘intergemeentelijke samenwerkingsverbanden’) waartoe je gemeente tot hun werkingsgebied 

behoort: 

- Toerisme 

- Cultuur 

- Jeugd 

- Streekontwikkeling 

- Regionaal Landschap  

- … 

De profit organisaties: 

https://www.desocialekaart.be/
http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/erkende-huisartsenkringen
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/
http://www.jeugdwerker.be/adressen/gemeente/index.php
http://www.netwerktegenarmoede.be/over-ons/onze-verenigingen/lijst-verenigingen
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De voorzitter van de lokale Unizo-afdeling: via https://www.unizo.be/unizo-uw-buurt  

Regionale kamers van koophandel: http://belgianchambers.be/geaccrediteerde-kamers-van-koophandel-in-belgie/  

De handelaars en ondernemingen van de gemeente: vaak via de gemeentelijke website onder de rubriek ‘wonen & werken’ / ‘gemeentelijke handelsgids’.  

Andere: 

Demografische vooruitzichten:  via https://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035  

Het streeknieuws van de gemeente op Het Nieuwsblad via https://www.nieuwsblad.be/regio 

Het streeknieuws van de gemeente op Het Laatste Nieuws via https://www.hln.be/regio  

Regionale kranten: 

Regionale televisie: 

Lokale Influencers (bloggers, vloggers, Facebookpaginabeheerders ‘Ge zijt van…’) 

TIP: via https://www.google.be/alerts kan je in je mailbox meldingen krijgen van berichten die aan zoektermen voldoen die jij ingeeft (bv. berichten over 

gemeente X, gemeente Y…). Je kan ook kiezen hoe vaak en vanuit welke bronnen die berichten moeten komen.   

Vlaamse nieuwsbrieven,  magazines, rapporten en boeken over lokale besturen: 

- VVSG-nieuws: http://www.vvsg.be/publicaties/VVSG-nieuws/Pages/inschrijvenvoorVVSG-nieuws.aspx en Lokaal (verschijnt maandelijks) 

- Nieuwsbrief ABB: https://vlaanderen.us8.list-manage.com/subscribe?u=2e52b215088b83b2fee354f5c&id=b3dfc6bc0c en Binnenband 

(verschijnt periodiek.) 

- Mat Connect (Online kennisdatabank voor lokaal overheidsbeleid, Vandenbroele Uitgeverij)  

- Daarnaast publiceert ABB de ‘Vlaamse Profielschets’ (periodiek). Daarin krijg je telkens een dwarsdoorsnede van de lokale besturen in 

Vlaanderen.  Zie bv. grafiek hieronder.  

https://www.unizo.be/unizo-uw-buurt
http://belgianchambers.be/geaccrediteerde-kamers-van-koophandel-in-belgie/
https://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035
https://www.nieuwsblad.be/regio
https://www.hln.be/regio
https://www.google.be/alerts
http://www.vvsg.be/publicaties/VVSG-nieuws/Pages/inschrijvenvoorVVSG-nieuws.aspx
http://www.vvsg.be/publicaties/lokaal/Pages/Lokaal.aspx
https://vlaanderen.us8.list-manage.com/subscribe?u=2e52b215088b83b2fee354f5c&id=b3dfc6bc0c
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/binnenband
https://www.matconnect.be/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/publicaties/vlaamse-profielschets
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(bron: ABB (2017), Vlaamse Profielschets 2017) 

- Nieuwsbrief Kenniscentrum Vlaamse Steden: http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Nieuwsbrief/Pages/default.aspx   

- Nieuwsbrief Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing: https://steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/nieuwsbrief  

- Nieuwsbrief Beleids- en beheersccyclus (ABB: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/nieuwsbrief-bbc  

- Handboek Bestuurskunde  - Organisatie en werking van het openbaar bestuur. (2017, Uitgeverij Vandenbroele). Hoofdstuk 2.8 gaat over de 

werking van het lokaal bestuur.  

- Startersboek voor gemeente- en OCMW-raadsleden. (2018, Uitgeverij Politeia) 

- Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (2018, Uitgeverij Politeia)  

- Snelgids gemeentelijke werking (2019, Uitgeverij Vanden Broele)  

- Overheden in Vlaanderen in Beeld 2019 (2019, Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing) 

- Een versterkt partnerschap tussen Vlaanderen en haar steden: eindrapport (2019, Idea Consult & ABB)  

- Mapping bovenlokale samenwerking op het vlak van sociaal beleid (2020, Steunpunt Bestuurlijke vernieuwing)  

[…] 

Heb je nog aanvullingen? Opmerkingen? Of heb je misschien een foutje gezien? Geef maar door aan werner.dewael@gezondleven.be 

Copyright – 2019 – Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Nieuwsbrief/Pages/default.aspx
https://steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/nieuwsbrief
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/nieuwsbrief-bbc
http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/613.aspx
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https://5d674347-9091-4aa6-9911-2b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_9314ffd0bf274d408320af07b8553fea.pdf
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