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1 . K A D E R I N G  D I A L O O G M E T  B U R G E R S  



KADERING DIALOOG MET BURGERS

0. Voorafgaand



Voorafgaand

Tijdens het verkennend traject willen de lokale besturen een antwoord op de vraag of, en onder welke

omstandigheden, een fusie of versterkte samenwerking wenselijk en haalbaar is. Een beslissing
daaromtrent is nog niet genomen; het onderzoek kan dus nog vele kanten uit. Om die openheid te

bewaren, spreken we in onderstaand rapport over een fusie of versterkte samenwerking, tenzij we het 

hebben over thema’s die enkel van toepassing zijn op een fusiescenario (bv. de afname van het aantal
politieke vertegenwoordigers heeft enkel betrekking op een fusiescenario). 

Met het burgertraject dat we gelopen hebben, streven we op geen enkele manier representativiteit
na. Dit heeft te maken met het opzet. We willen een antwoord op de vraag: ALS er gekozen wordt voor

een fusie of een versterkte samenwerking; waarmee moet men dan, vanuit het perspectief van 

burgers, rekening mee houden? Het is dus op geen enkele manier een poll voor of tegen een
fusie/versterkte samenwerking.

INTRODUCTIE



Voorafgaand

De digitale bevraging onder burgers was geen op zich staande deliverable, maar leverde voor ons input voor de 

aanpak/inhoudelijke invulling van de gespreksavonden. De gespreksavonden moesten op hun beurt leiden tot inzichten die 

de politieke afweging kunnen voeden. We stelden tijdens de gespreksavonden bewust niet de vraag: zijn jullie voor of tegen

een fusie of versterkte samenwerking – dit zou ook niet de correcte vraag zijn in een verkennende fase waarbij vele opties

nog in overweging genomen worden (cf. vorige slide). In volgende fases van burgerconsultatie kan representativiteit

uiteraard wel een meerwaarde betekenen.

In het onderstaande rapport geven we zoveel mogelijk de tendenzen mee uit de digitale bevraging en de gespreksavonden: 

gemeente-specifiek en algemeen. In de rapportage van de digitale bevraging behandelen we elke gemeente individueel; in 

het rapport van de gespreksavonden gaan we vooral op zoek naar overkoepelende tendenzen maar vermelden we 

gemeente-specifieke accenten als die er zijn. 

Het valt op dat vooral in de digitale burgerbevraging de nadelen van een fusie iets vaker en gemakkelijker benoemd worden 

dan de voordelen, en dat er veel concrete vragen rijzen naar wat een fusie/versterkte samenwerking voor burgers precies 

kan betekenen aan meerwaarde. 

INTRODUCTIE



KADERING

1. Aanpak en opzet



Aanpak

Tweeledige aanpak:

1. digitale burgerbevraging

• Input voor aanpak gespreksavonden

• Spreekwoordelijke “teen in het water”: wat denken burgers over
o 1. huidige dienstverlening van de gemeente: wat is goed, wat is voor verbetering vatbaar

o 2. relatie met andere gemeenten: verplaatsingen en emotionele verbondenheid
o 3. troeven/bezorgdheden/vragen bij fusie of versterkte samenwerking

2. gespreksavonden

• Verdieping t.a.v. digitale burgerbevraging

• Doel:
o 1. Inzicht geven in complexiteit lokale dienstverlening

o 2. Genuanceerde dialoog mogelijk maken
o 3. Niet: gaan we voor fusie of niet, wel: waar moeten de lokale besturen rekening mee houden als ze overgaan tot 

versterkte samenwerking/fusie

KADERING



KADERING DIALOOG MET BURGERS

2. Digitale burgerbevraging



DEEL 1
Algemeen



p.3

Burgerbevraging - 2.051 antwoorden

ALGEMEEN

DEELNEMERS



DEEL 2
Oudenaarde

1. Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



p.5

OUDENAARDE

IN WELKE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN

IS JOUW GEMEENTE STERK?

WELKE DIENSTEN OF VOORZIENINGEN MIS JE NOG

IN JOUW GEMEENTE?



DEEL 2
Oudenaarde

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



OUDENAARDE

VOOR WELKE ACTIVITEITEN VERPLAATS JE JE NAAR ...

Kluisbergen

Wortegem-Petegem

Kruisem

Oudenaarde

p.15



OUDENAARDE

HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET KRUISEM? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

p.16



OUDENAARDE

HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET KLUISBERGEN? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

p.17



OUDENAARDE

HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET WORTEGEM-PETEGEM? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

p.18



OUDENAARDE

p.19

MET WELKE AANGRENZENDE ANDERE GEMEENTEN HEB JE EEN BIJZONDERE BAND?



DEEL 2
Oudenaarde

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



TITEL HOOFDSTUK

Vaak genoemd: 
• Geen
• Efficiëntie, lagere werkingskosten 
• Financiële voordelen, meer middelen, minder 

schulden (fusiebonus)
• Adequatere, centrale, uniforme dienstverlening,

betere bereikbaarheid, meer voorzieningen, 
verbetering openingsuren

• Groter aanbod jeugd, recreatie, kunst en cultuur

Minder vaak:
• Meer specialisten aantrekken (bv. bijvoorbeeld in 

dossiers rond openbare werken en
infrastructuur).

• Beter personeelsbeleid
• Lagere belastingen, goedkoper leven 

OUDENAARDE

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE? 

Vaak genoemd: 
• Verdere verplaatsing (opeens voor iets naar 

Wortegem-Petegem of Kruisem moeten gaan)
• Inboeten aan kwaliteit, bereikbaarheid en 

dienstverlening, minder toegankelijk - meer 
rompslomp, versnippering

• Deelgemeenten nog verder achteruit, alles naar
Oudenaarde, afbouw voorzieningen lokaal

Minder vaak: 
• Logheid, stugheid, versnippering bestuur en stilstand

beslissingen, wachttijden
• Chaos & belastingverhoging 

p.21

Dienstverlening



Vaak genoemd: 
• Geen

Minder vaak/enkeling: 
• Verhoging democratisch gehalte
• Minder mandatarissen & “postjes”

OUDENAARDE

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE? 

Vaak genoemd: 
• Grotere afstand beleid en bevolking, minder 

aanspreekbaarheid, nabijheid, binding met streek 
verdwijnt. Weinig reactie op vragen.

• Eigenheid verdwijnt. Verlies van de identiteit van een
(historische) stad, het verdwijnen van de
soevereiniteit van Oudenaarde en van de
authenticiteit van de stad.

Minder vaak: 

• Weinig voeling/affiniteit met sommige andere 
gemeenten, geen gemeenschappelijke interesses. 

DE STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT

p.22



OUDENAARDE

WELKE VOORDELEN ZIE JE HIERBIJ? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN HIEROMTRENT?

Vaak genoemd: 
• Geen 
• Meer slagkracht voor grotere projecten, samen

sterk, informatieuitwisseling

Minder vaak/enkeling:
• Gemeente die regionaal meer gewicht in de

schaal kan leggen bij de politieke besluitvorming
• Behoud van natuur en open ruimte, einde

industrie-uitbreiding. De verkavelingsnood om
extra gemeente-inkomsten te bekomen, kan een
halt toegeroepen worden.

Vaak genoemd: 
• Schaalgrootte, te groot grondgebied, te

uitgestrekt, groot en anoniem, agglomeratie-
gevoel

Minder vaak:
• Vermindering toekomstvisie: openbare 

ruimte, problemen rond mobiliteit, 
groenzones, infrastructuur nog verder 
achteruit, verloedering

• Slechtere doorstroming verkeer, meer drukte 
en overlast, groei inwoners, bereikbaarheid en 
openbaar vervoer in dit grote gebied

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN

p.23



DEEL 3
Kruisem

1. Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



p.17

KRUISEM

IN WELKE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN

IS JOUW GEMEENTE STERK?

WELKE DIENSTEN OF VOORZIENINGEN MIS JE NOG

IN JOUW GEMEENTE?



DEEL 3
Kruisem

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



VOOR WELKE ACTIVITEITEN VERPLAATS JE JE NAAR ...

KRUISEM

Kluisbergen

Wortegem-Petegem

Kruisem

Oudenaarde

p.27



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET OUDENAARDE? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

KRUISEM

p.28



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET KLUISBERGEN? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

KRUISEM

p.29



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET WORTEGEM-PETEGEM? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

KRUISEM

p.30



MET WELKE AANGRENZENDE ANDERE GEMEENTEN HEB JE EEN BIJZONDERE BAND?

KRUISEM

p.31



DEEL 3
Kruisem

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



TITEL HOOFDSTUK

Vaak genoemd: 
• Geen
• Schaalgrootte, efficiëntie - IT - materiaal, delen 

gebouwen, minder ambtenaren 
• Meer, goedkoper, toegankelijk en diverser aanbod

jeugd, sport, cultuur, onderwijs (door gebruik
Oudenaarde)

• Geïntegreerde, uitgebreide, vereenvoudigde en
betere dienstverlening

• Financiële voordelen, schulden verlagen, fusiebonus, 
verplichting voor zijn. Lagere belastingen

• Betere (OV, fiets, wegen) infrastructuur, beter
coördinatie & planning openbare werken,
verkeersveiligheid, betere bereikbaarheid

KRUISEM

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE? 

Vaak genoemd: 
• Fysieke afstand, verre verplaatsing en alles 

naar Oudenaarde (centralisatie)
• Dienstverlening verslechtert: logge structuur, 

minder service, kwaliteit, rompslomp,
complexiteit verhoogt, alles digitaal - weinig
contact, doolhof aan diensten/versnippering, 
kortere openingsuren & lange wachttijden, 
alles uitgesplitst, minimale dienstverlening

• Lokale dienstverlening verdwijnt, diensten 
reduceren (containerpark, bibliotheek, ...), 
minder aanbod sport & cultuur in de dorpen

DIENSTVERLENING

p.33



Vaak genoemd: 
• Geen 

Minder vaak/enkeling: 
• Minder politici
• Meer inspraak, online burgerplatform, mee 

stemmen in Oudenaarde
• Meer budget voor lokale initatieven, zelfstandigen

KRUISEM

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE? 

Vaak genoemd:
• Vervreemding, afstand burger, persoonlijk contact

verdwijnt
• Identiteit, kleinschaligheid en eigenheid verliezen,

landelijk, gemeentelijk, het dorp verdwijnt
• Bestuurd worden door een stad. Kleine gemeenten

vallen buiten de boot - middelen moeten pro rata
hetzelfde blijven, stiefmoederlijke behandeling door 
Oudenaarde, kleine gemeenten andere noden,
weinig zicht centraal op lokale problemen. Weinig
inspraak door deelgemeenten, veel geld naar
prestigeprojecten

DE STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT

p.34



WELKE VOORDELEN ZIE JE HIERBIJ? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN HIEROMTRENT?

KRUISEM

Vaak genoemd: 
• Geen 
• Meer slagkracht voor beleid, bredere strategische 

blik op en aanpak van tal van gemeentelijke 
activiteiten, meer specialisten in de administratie. 
Meer impact op andere bestuursniveaus, 
toekomstvisie, naamsbekendheid

Minder vaak/enkeling: 
• Zorg voor klimaat, groener beleid, verbetering

openbare ruimte als grotere stad, ontwikkelen van
de regio, landelijke beschermen en in de kijker 
plaatsen

• samenwerking op gebied van politie en
brandweer, veiligheid

Vaak genoemd:
• Te groot grondgebied. Het wordt een grootstad, te

grootschalig, “arrondissement/gewest”-gevoel. 
Verstedelijking, wij zijn “den buiten, geen stad”,
stedelijke mentaliteit ten opzichte van de dorpen

Minder vaak/enkeling: 
• Vertrek van detailhandel, lokale initatieven, banken 

e.d. => slaapdorp, weinig jobs 

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN

p.35



DEEL 4
Kluisbergen

1. Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



p.29

KLUISBERGEN

IN WELKE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN

IS JOUW GEMEENTE STERK?

WELKE DIENSTEN OF VOORZIENINGEN MIS JE NOG

IN JOUW GEMEENTE?



DEEL 4
Kluisbergen

1.Diensten en voorzieningen
2.Verbondenheid en verplaatsingen
3.Voor -en nadelen fusie



VOOR WELKE ACTIVITEITEN VERPLAATS JE JE NAAR ...

KLUISBERGEN

Kluisbergen

Wortegem-Petegem

Kruisem

Oudenaarde

p.39



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET KRUISEM? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

KLUISBERGEN

p.40



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET OUDENAARDE? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

KLUISBERGEN

p.41



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET WORTEGEM-PETEGEM? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

KLUISBERGEN

p.42



MET WELKE AANGRENZENDE ANDERE GEMEENTEN HEB JE EEN BIJZONDERE BAND?

p.43

KLUISBERGEN



DEEL 4
Kluisbergen

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



Vaak genoemd: 
• Geen 
• Schaalvoordelen op vlak van administratie en 

diensten, samenaankoop, besparing op 
overheidsdiensten 

• Financieel voor de gemeente, schuldenverlaging, 
fusiebonus 

• Uitbreiding en goedkoper aanbod: cultuur, 
ontspanning, sport, zwembad, jeugd, senioren 

• Meer, betere, toegankelijkere (meer openingsuren)
en professionalisering dienstverlening

• Belastingverlaging/vermindering

Minder vaak/enkeling:
• Meer experts bij de administratie, expertise delen

(bv. rond omgevingsvergunningen)

KLUISBERGEN

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE? 

Vaak genoemd: 
• Diensten verder weg, grote verplaatsingen
• Verdwijnen eigen infrastructuur en patrimonium,

verlies van dienstverlening en faciliteiten door
alles te organiseren in Oudenaarde, verdwijnen
post, containerpark, bib

Minder vaak:
• Administratieve rompslomp (aanpassing adressen

bij alle diensten, ID,...), kwaliteit van
dienstverlening achteruit, onbereikbaar

DIENSTVERLENING

p.45



Vaak genoemd: 
• Geen
• Schrappen van politieke mandaten

Minder vaak/een enkeling: 
• Meer inspraakmogelijkheden burgers. Meer

mogelijkheden voor subsidies, verenigingen en
burgerprojecten

• Meer politieke partijen om uit te kiezen

KLUISBERGEN

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE?

Vaak genoemd: 
• Verdwijnen lokaal gevoel, ons-kent- ons, verlies 

identiteit en eigenheid Kluisbergenaar
• Oudenaarde beslist, deelgemeenten weinig in te 

brengen, Kluisbergen als buitenwijk, Kluisbergen kan 
geen stempel drukken, verdeling inspraak zeer 
belangrijk 

• Verlies van nabijheid bestuur en personeel, 
onpersoonlijke dienstverlening, nummer zijn

Minder vaak/enkeling: 
• Stedelijke beleidsmakers hebben geen ervaring met

de noden/problematiek van plattelandsbewoners

DE STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



WELKE VOORDELEN ZIE JE HIERBIJ? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN HIEROMTRENT?

KLUISBERGEN

Vaak genoemd:
• Geen 

• Meer slagkracht voor diverse uitdagingen (bv. 
ruimtelijke ordening, mobiliteitsuitdagingen en
milieuproblematiek)

Minder vaak/enkeling: 

• Meer macht binnen grote projecten die 
bovenlokaal worden beslist, landelijk stem laten
horen, voor de Vlaamse Ardennen kunnen 
opkomen (economisch en qua infrastructuur),
meer middelen naar de Vlaamse Ardennen halen

• Samenwerking tussen nooddiensten

Vaak genoemd:
• Te groot

Minder vaak/enkeling:
• Meer drukte
• Verloedering, leegstand, geen onderhoud. Lengte 

wegenwerken neemt toe, plattelandswegen nog
minder prioriteit, minder aandacht voor
onderhoud straten, landwegen en voetpaden

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN
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DEEL 5
Wortegem-Petegem

1. Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



p.41

WORTEGEM-PETEGEM

IN WELKE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN

IS JOUW GEMEENTE STERK?

WELKE DIENSTEN OF VOORZIENINGEN MIS JE NOG

IN JOUW GEMEENTE?



DEEL 5
Wortegem-Petegem

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



VOOR WELKE ACTIVITEITEN VERPLAATS JE JE NAAR ...

WORTEGEM-PETEGEM

Kluisbergen

Wortegem-Petegem

Kruisem

Oudenaarde

p.51



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET KRUISEM? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

WORTEGEM-PETEGEM

p.52



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET OUDENAARDE? HOE UIT DIE VERBONDENHEID EN VERPLAATSINGEN ZICH?

WORTEGEM-PETEGEM

p.53



HOE VERBONDEN VOEL JE JE MET KLUISBERGEN? HOE UIT DIE VERBONDENHEID ZICH?

WORTEGEM-PETEGEM

p.54



MET WELKE AANGRENZENDE ANDERE GEMEENTEN HEB JE EEN BIJZONDERE BAND?

WORTEGEM-PETEGEM

p.55



DEEL 5
Wortegem-Petegem

1.Diensten en voorzieningen
2. Verbondenheid en verplaatsingen
3. Voor -en nadelen fusie



Vaak genoemd: 
• Geen
• Financiële voordelen of schuld aflossen 

(momentum met bonus). Budgetverhoging
• Betere (loket)dienstverlening, meer efficiëntie,

flexibeler (diensten sneller, samenaankoop)
• Aanbod sport & cultuur, zwembad (of gratis -

Oudenaarde) gebruik van elkaars infrastructuur
• Verbetering infrastructuur (wegen, gebouwen, 

etc.) 
• Lagere belasting 

Minder vaak genoemd: 
• Meer gespecialiseerde ambtenaren (kennisdeling, 

specialisten, hoger opgeleide profielen)

WORTEGEM-PETEGEM

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE

Vaak genoemd: 
• Verder voor (loket)diensten door alle administratie naar

Oudenaarde - afschaffing lokale administratie
• Hogere belasting (in de toekomst)

Minder vaak:
• Langere wachttijden, ongeziene drukte, diensten enkel

op afspraak, slechte dienstverlening
• Minder scholen, cultuur en sportfaciliteiten lokaal

DIENSTVERLENING

p.57



Vaak genoemd: 
• Geen

Minder vaak:
• Vermindering aantal mandatarissen

Enkeling:
• Meer inspraakmogelijkheden

WORTEGEM-PETEGEM

WELKE VOORDELEN ZIE JE BIJ EEN FUSIE? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN OMTRENT EEN FUSIE

Vaak genoemd: 
• Geen persoonlijk contact en afstand tot de burger
• Eigenheid, landelijk karakter verdwijnt, verlies van 

identiteit, dorpsgevoel
• Schrik voor ongelijke behandeling/inspraak 

deelgemeente (andere noden stad-gemeente). 
Geen representatie uit Wortegem-Petegem in 
gemeenteraad

DE STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT

p.58



WELKE VOORDELEN ZIE JE HIERBIJ? WAT ZIJN JE BEZORGDHEDEN HIEROMTRENT?

WORTEGEM-PETEGEM

Vaak genoemd:
• Geen 
• Meer slagkracht/realiseren, samen sterk

Minder vaak/enkeling: 
• Grootste gemeente van Vlaanderen (ook richting

provincie en Vlaanderen)
• Ecologische groene toekomst/ meer groen

Vaakgenoemd:
• Te groot grondgebied, afstand tussen de

potentiële deelgemeenten, geen voeling met
Kluisbergen

• Meer voor Oudenaarde (belang industrie &
toerisme, onderhoud, diensten, groen),
verloedering in deelgemeenten

Enkeling:
• Wortegem-Petegem als buitenwijk van

Oudenaarde

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN

p.59



KADERING DIALOOG MET BURGERS

3. Gespreksavonden: rekrutering & aanwezigheid



Rekrutering & aanwezigheid

Met de gespreksavonden wordt geen representativiteit nagestreefd. Doel bestaat erin te weten wat er leeft en van daaruit het denkproces te
voeden, doel is niet om zoveel mogelijk mensen te bereiken/te overtuigen van versterkte samenwerking of fusie.

Rekrutering vanuit lokale besturen:

• Mailing naar burgers die in digitale bevraging aangaven geïnteresseerd te zijn in de gespreksavond

• Lokale communicatiekanalen (website, gemeentekrant, sociale media,…)
• Communicatie via verenigingen & adviesraden

Vaststellingen opkomst: 

• Beperkte opkomst & moeilijke mobilisatie, vaststelling die moeilijk objectief te interpreteren valt

o Complex thema & belangrijke inspanning gevraagd van burgers 

o “Men ligt er niet van wakker” (interpretatie van aantal aanwezige burgers tijdens gespreksavond)

o “Alles is toch al beslist” (interpretatie van aantal aanwezige burgers tijdens gespreksavond)

• Lage vertegenwoordiging van jongeren (vooral 50, 60, 70+’ers) ondanks gerichte rekruteringsinspanningen naar deze doelgroepen

• Bewuste keuze om burgerparticipatie te scheiden van politiek debat; moeilijke verhouding van politiek t.a.v. onafhankelijk spoor van 
burgerparticipatie

KADERING DIALOOG MET BURGERS



Rekrutering & aanwezigheid

Kluisbergen Kruisem Oudenaarde Wortegem-
Petegem

Aantal 
gespreksavonden 1 2 1 1

Datum/locatie 14/6/2022, De 
Brugzavel

16/6/2022, De 
Volkskring

23/6/2022, CC De 
Mastbloem

22/6/2022, De 
Qubus

15/6/2022, Feestzaal 
gemeentehuis

Aanwezigen 56 36/61 44 40

Aanwezigheid 
politiek nee nee ja nee

KADERING DIALOOG MET BURGERS



KADERING DIALOOG MET BURGERS

4. Gespreksavonden: aanpak



Gesprekstafels: aanpak

Welkom & intro: 

• Burgemeester: waarom denken we hierover na, inzet van de studie, waarom deze 4 gemeenten,…

• Common Ground: overwegingen bij proces (bv. verhouding gesprekstafels tov politiek debat, onze rol,…)

Uitdagingen voor lokale besturen

Gesprekstafels over 3 thema’s (gedistilleerd uit digitale burgerbevraging):

• Lokale dienstverlening
o Wat is kwaliteitsvolle dienstverlening, hoe kan fusie/versterkte samenwerking dat beïnvloeden? 

• Stem van de burger & identiteit/lokale eigenheid 
o Impact van verminderd aantal politieke vertegenwoordigers op inspraak burgers en lokale identiteit

o Impact schaalvergroting op band burger/beleid & op lokale identiteit 

• Een sterke gemeente in de Vlaamse Ardennen
o Meer impact op intergemeentelijk, regionaal, Vlaams niveau: welke meerwaarde, wenselijk?

o Uitbouw centrumfuncties & aantrekkingskracht naar omliggende gemeenten: troeven/risico’s
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Gesprekstafels: aanpak 

Kleine gesprekstafels i.f.v. informele dialoog, 8 à 10 
deelnemers per tafel

Elke gesprekstafel bespreekt elk thema

Moderatie door medewerker studieteam (EY/Common 
Ground), rol: gesprek leiden, standpunten (negatief/positief) 
uitdagen, aansturen op nuance. Ter ondersteuning worden 
posters gebruikt met vier velden (voordelen, nadelen, 
randvoorwaarden, vragen) om standpunten langs 
verschillende zijden uit te dagen. 

Vrije tafelkeuze door burgers, in sommige gemeenten 
konden burgers ook wisselen van tafels tussen de thema’s 
door (i.f.v. kennismaken met standpunten van andere 
burgers, nieuwe gespreksdynamiek creëren,…)

KADERING DIALOOG MET BURGERS
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1 .  A L G E M E N E  B E V I N D I N G E N



Algemene bevindingen - proces

Bijzonder constructieve gesprekken, ondanks:

• Algemene teneur dat – vanuit perspectief burgers – fusie minder wenselijk is dan versterkte 

samenwerking vanuit de bestaande lokale besturen 

• Emotionele geladenheid van het debat bij verschillende deelnemers

• Creatie van een forum waar naast argumenten over samenwerking/fusie lokale besturen ook 

andere verzuchtingen aan bod komen (bv. impact Corona op dienstverlening lokale besturen - op 

afspraak werken; impact van bepaalde beleidskeuzes bv. circulatieplan Oudenaarde,…)

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Vroegtijdig betrekken van burgers in een verkennende fase vs. gebrek aan een enthousiasmerend 

gemeenschappelijk inhoudelijk project

• Bewuste keuze van lokale besturen om burgers te consulteren in een fase voorafgaand aan de 

principiële beslissing, met het oog op het verwerven van inzicht in standpunten, vragen, bezorgdheden 

van burgers 

• Hoewel meerdere deelnemers daar appreciatie voor laten blijken, stellen we ook vast dat het nog 

ontbreken van een gemeenschappelijk inhoudelijk verhaal tussen de 4 lokale besturen als een 

tekortkoming ervaren wordt door velen. Herhaaldelijk wordt de vraag gesteld naar de politieke visie 

achter de fusie en/of versterkte samenwerking, en wat men er mee wil verbeteren/bereiken.

• “Moeten we eerst een instrument (in de vorm van een fusie) toepassen en dan meerwaarde zoeken? Of zoeken 

we eerst waar we zinvol kunnen samenwerken als aparte entiteiten?” (deelnemer gespreksavond)

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Het verkrijgen van inzicht in/informatie over de complexiteit van gemeenten en hun 

dienstverlening is een belangrijke randvoorwaarde voor een genuanceerd debat 

• Algemene vaststelling dat het kunnen doorgeven van informatie (bv. over de breedte van de lokale 

dienstverlening, over de vele uitdagingen die op lokale besturen afkomen) en het kunnen uitdagen 

van standpunten a.h.v. kritische vragen bijzonder belangrijk is om een gesprek te voeren dat 

verder reikt dan de initiële inzichten of zwart-wit gekleurde stellingnames

• Op die manier merkten we bij verschillende deelnemers en m.b.t. verschillende thema’s op dat 

inzichten uit de digitale burgerbevraging vaak genuanceerder aan bod kwamen tijdens de 

gespreksavonden, of dat de teneur aan een gesprekstafel soms evolueerde van uitgesproken 

negatief naar een sfeer waarbij ruimte vrijkwam voor diepgaande vragen, gevoel voor 

nuancering,…

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Complexe verhouding van politieke bestel t.a.v. een 

onafhankelijk traject van gesprekstafels

• De verkennende denkoefening rond de haalbaarheid 

en wenselijkheid van een fusie/versterkte 

samenwerking verloopt volgens twee fases die 

elkaar opvolgen in de tijd: 

o Een eerste fase waarin het objectieve onderzoek 

rond bestuurskracht, de dialoog met burgers en 

met interne medewerkers parallel naast elkaar 

lopen

o Een tweede fase van politieke afweging op basis 

van de inzichten uit de drie voorgaande sporen 

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Complexe verhouding van politieke bestel t.a.v. een onafhankelijk traject van gesprekstafels 

• Er werd gekozen voor een logica van een onafhankelijk spoor burgerparticipatie en 

medewerkersbevraging, om er bevindingen, kansen, bezorgdheden, vragen uit te distilleren die 

eigen zijn aan deze stakeholdergroepen en die de politieke deliberatie moeten voeden. In die zin 

werd ook gevraagd aan politici om de gespreksavonden aan burgers te laten, en zelf pas een 

actieve rol op te nemen in de volgende fase. 

• Hoewel deze logica door velen gevolgd werd, stelden verschillende politici deze logica in vraag, en 

werd er ook aangedrongen om aanwezig te mogen zijn op de gespreksavonden. Dit leidde met 

name in Oudenaarde tot commotie in de pers. In Oudenaarde tekenden verschillende 

oppositieleden ook present tijdens de gespreksavond. Zij namen echter vooral deel vanuit een 

observerende rol. 

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Erkenning dat de effecten van een fusie (positief/negatief) pas geëvalueerd kunnen worden op 

lange termijn

• Hoewel er veel uitspraken gedaan worden over recente fusies in Vlaanderen, erkent men (bij de 

expliciete vraag wanneer het relevant is om een fusie te evalueren) wel vrij breed dat de effecten 

daarvan pas op lange termijn beoordeeld kunnen worden. 

• “Oudenaarde was een pionier van de fusiegolf in de jaren ’60 – ‘70. Eigenlijk konden de echte 

effecten daarvan pas in de jaren ’90 zinvol beoordeeld worden” (deelnemer gespreksavond).

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Vervolgproces: vraag naar transparantie en het breed ter beschikking stellen van de rapporten die de 

inzichten uit de verschillende onderzoekssporen beschrijven. Wisselende meningen over het nut van 
referenda.

• Vraag naar het breed inzichtelijk maken/ter beschikking stellen van cijfers en objectieve gegevens uit 

de bestuurskrachtanalyse, van bevindingen uit de burgerdialoog en de medewerkersbevraging, 
erkenning dat dit het maatschappelijk debat zou kunnen voeden

• “Niet weten is niet begrijpen, dus dan ben je tegen” (deelnemer gespreksavond)

• Ten aanzien van een referendum wisselen de meningen. Sommigen dringen erop aan (bv. ook in 

Kluisbergen waar nog geen specifieke belofte is uitgesproken), anderen geven aan niet te geloven in 

een referendum (”wat ga je daarmee te weten komen?”) en zien meer in gespreksavonden en het 

uitwisselen van kwalitatieve argumenten. 

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Waarom deze vier? Waarom (meteen) met vier?

• Herhaaldelijk rijzen vragen over de constellatie van 4 gemeenten die een versterkte samenwerking of fusie overwegen. Ook het feit dat 
meteen 4 gemeenten de denkoefening aangaan, doet vragen rijzen naar complexiteit, schaalgrootte (beginnen we niet beter met 2?) en leidt 
tot suggesties van alternatieve groeperingen. 

• Zo stellen sommige deelnemers zich de vraag of dit de meest natuurlijke partners zijn om een samenwerking/fusie aan te gaan. In Kruisem 
geven een aantal deelnemers aan meer affiniteit te hebben met gemeenten als Zulte, Nazareth, Gavere, Deinze; in Kluisbergen worden 
gemeenten als Ronse, Maarkedal, Avelgem, Anzegem genoemd. Aan een gesprekstafel in Wortegem-Petegem wordt voorgesteld om de 
bestaande gemeente te de-fusioneren en nieuwe groeperingen te maken met andere gemeenten waarmee meer affiniteit bestaat (bv. 
Anzegem, Waregem,…)

• Ook binnen de constellatie van 4 gemeenten worden andere coalities benoemd, bijvoorbeeld een samenwerking tussen de landelijke 
gemeenten (vanwege gelijkaardige uitdagingen en evenwaardigheid tussen de partners). In Wortegem-Petegem en Oudenaarde wordt hier 
en daar gealludeerd op een fusie tussen de 2 lokale besturen, zonder de anderen.

• In verschillende gemeenten (incl in Oudenaarde) wordt de andere mentaliteit van Oudenaarde benoemd. Een algemene perceptie die naar 
voor komt, is die van een stad die neerkijkt op de rest. “Oudenaarde is zeer sterk gebouwd op individuele status. De vroegere burgerij speelt 
hier nog zeer sterk, ook al is dat aan het verminderen”.

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - proces

Waarom deze vier? Waarom (meteen) met vier?

• Bezorgdheden over het samengaan van 4 gemeenten hebben ook te maken met het feit dat de nieuwe 

gemeente dan wel heel groot wordt. Algemeen rijst de vraag: wat is de juiste schaal om over voldoende 

bestuurskracht te beschikken? Wanneer ben je groot genoeg om het goed te managen? Vanaf 

wanneer beschik je over voldoende expertise om de voorliggende uitdagingen aan te kunnen? 

Verschillende deelnemers merken op dat de Vlaamse overheid hier een stuk richting zou moeten 

kunnen aangeven.

ALGEMENE BEVINDINGEN



• Eerder dan een sterke gemeente die inzet op grootschaligheid, moeten we een 
sterke gemeente vormen die inzet op wijkwerking en kleinschaligheid, we 

moeten de kernen behouden en deze kleinschaligheid sterker ondersteunen.
Eerder dan een sterke gemeente die inzet op grootschaligheid, moeten we een 

sterke gemeente vormen die inzet op wijkwerking en kleinschaligheid, we 
moeten de kernen behouden en deze kleinschaligheid sterker ondersteunen.

“Er is nog geen verliefdheid, we moeten nog niet trouwen” (deelnemer 
gespreksavond)



Algemene bevindingen - proces

De case Kruisem: te vroeg voor een nieuwe fusie

• In Kruisem wordt er begrijpelijkerwijs vaak verwezen naar de recente fusie tussen Kruishoutem en 

Zingem. De algemene teneur is dat het te vroeg is voor een nieuwe fusie. “Het draait hier nog altijd niet 

goed, waarom dan nu al groeien”? “We zitten al 6 jaar te herorganiseren, willen we nu nog eens 6 jaar 

en dan misschien nog eens?”

• Toch zijn er ook enkelingen die de impact van de recente fusie op hun leefwereld niet ervaren en zelfs 

de vraag stellen of een nieuwe fusie dan toch niet te overwegen valt: “Ik kan niet zeggen dat de fusie 

op mijn leven een impact heeft”, “Er is minimum 10 jaar nodig om alles op zijn plaats te krijgen (op vlak 

van mentaliteit, personeel,…). Gaan we over 10 jaar van 0 herbeginnen of bijten we meteen door de zure 

appel heen?” Dit kan echter bezwaarlijk een algemene teneur genoemd worden.

ALGEMENE BEVINDINGEN





Algemene bevindingen – inhoudelijk

Algemene teneur: intensieve samenwerking ja, fusie een brug te ver 

• Algemeen kunnen we stellen dat er weinig animo is voor het toekomstbeeld van een fusie, maar dat 

men wel de meerwaarde inziet van versterkte samenwerking en ook geen moeite heeft om domeinen 

te benoemen waar versterkte samenwerking een meerwaarde zou kunnen betekenen.

• Als er al argumenten aangedragen worden voor een fusie (bv. meer expertise, specialisatie,…), dan 

volgt snel de vraag: “maar hebben we daar echt een fusie voor nodig of kan het ook anders”? 

• We moeten hier echter ook bij vermelden dat burgers zich vaak vragen stellen over de politieke 

drijfveren voor een fusie, en dat een helder inhoudelijk verhaal met gedragen beleidsprioriteiten 

mogelijks een effect zou kunnen hebben op de mate waarin een fusieverhaal gedragen wordt (daar 

waar de nadruk in deze fase nog ligt op het instrument zonder achterliggende inhoudelijke motivatie).

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen - inhoudelijk

Gedeelde grond voor versterkte samenwerking

• Er wordt een verscheidenheid van domeinen aangehaald 
waar burgers een meerwaarde zien voor versterkte 
samenwerking (cf. hiernaast). Rode draad doorheen de 
aangehaalde troeven van samenwerking: bundeling van 
expertise, specialisatie (vnl. op planningstaken), 
domeinen waar samenwerking tot schaalvoordelen kan 
leiden. 

• Af en toe signaleren burgers ook domeinen waarop reeds 
wordt samengewerkt. Er wordt erkend dat het niet altijd 
duidelijk is waar al samenwerking bestaat. 

• Eén deelnemer maakt een opmerking over het 
democratisch deficit bij intensieve samenwerking (gebrek 
aan democratische vertegenwoordiging in 
samenwerkingsverbanden). 

ALGEMENE BEVINDINGEN

Aangehaalde voorbeelden van waardevolle 
samenwerkingsdomeinen:

• subsidieverwerving

• aankoopbeleid

• openbare aanbestedingen: schaalvoordelen

• zware investeringen samen aanpakken

• milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw

• coördinatie openbare werken

• beter onderhoud van wegen & groen (vooral in 
kleinere gemeenten)

• ICT: knelpuntexpertises bundelen, digitale 
dienstverlening verruimen

• juridische kennis

• delen van materiaal & infrastructuur

• bibliotheken

• …



Algemene bevindingen – inhoudelijk

De kracht van een inhoudelijk verhaal  

• Zoals eerder gesteld, wordt een duidelijke vraag gesteld naar het inhoudelijke verhaal van de 4 gemeenten. 

Welk beleid willen ze samen voeren? Wat willen ze met de fusie verbeteren of veranderen t.a.v. vandaag? 

Wat wil men doen met de financiële bonus? Gezien de fase waarin de denkoefening rond een mogelijke 

fusie/samenwerking zich situeert, is het uiteraard logisch dat op deze vragen nog geen antwoord bestaat. 

Naar een volgende fase toe zal het belangrijk zijn om dit verhaal scherp te krijgen, om daarmee ook het 

maatschappelijk debat te voeden. 
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Algemene bevindingen – inhoudelijk

Drijfveren

• Bij gebrek aan expliciete politieke drijfveren om een samenwerking/fusie tussen deze 4 lokale besturen te 

overwegen, worden deze drijfveren door sommigen ingevuld:

o Het is een politieke zet om bepaalde politieke partijen sterker te verankeren in de streek

o In een latere fase gaan we toch gedwongen worden, waarom nu dan niet vrijwillig? 

ALGEMENE BEVINDINGEN



Algemene bevindingen – inhoudelijk

Fusiebonus

• Voor velen mag de fusiebonus niet de enige reden zijn om een fusie aan te gaan. 30 miljoen is “snel op”, en 

de hele fusieoperatie zal ook geld kosten.

• Deelnemers vinden het belangrijk dat er voorafgaand aan de fusie helder gecommuniceerd wordt waarvoor 

de fusiebonus gebruikt zal worden, en waar de investeringen gemaakt worden. Daarbij wordt het belang 

onderstreept van een eerlijke verdeling van de fusiebonus over de vier gemeenten (“niet alles mag naar 

Oudenaarde gaan”, “we willen geen prestigeprojecten”,…). Men vindt het belangrijk om voor de fusie reeds 

beloften op papier te plaatsen over de investeringen die men zou doen in de verschillende gemeenten als 

onderdeel van de fusie. Die transparantie over financiële stromen zal bijzonder belangrijk zijn voor het 

vertrouwen van burgers in hun beleid.
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Algemene bevindingen – inhoudelijk

Parallellen met andere cases van schaalvergroting

• Een aantal deelnemers dat kritisch is over schaalvergroting, verwijst naar andere cases van 

schaalvergroting die ze niet als positief percipiëren, bv.

o Politiezones: “we kennen onze wijkagenten niet meer”

o Brandweer

o Events: “Sinds de Ronde zo’n groot event geworden is, zijn we het lokale, het dorpse verloren” 

ALGEMENE BEVINDINGEN



2 .  T H E M A :  D I E N S T V E R L E N I N G
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Lokale dienstverlening: vraagstelling

Uit de digitale burgerbevraging konden we leren dat bezorgdheden van burgers zich vnl. situeren rond nabijheid 

van dienstverlening waarvoor men zich moet verplaatsen. Op de gespreksavond wilden we graag weten van 

burgers wat kwaliteitsvolle dienstverlening precies inhoudt voor hen: gaat het enkel over nabijheid, of spelen er 

ook andere factoren? Bv. expertise van ambtenaren, breedheid en diversiteit van aanbod, openingsuren, …. En 

heeft lokale dienstverlening volgens hen dan vooral te winnen bij een verhaal van schaalvergroting (i.k.v. 

samenwerking of fusie), of worden vooral risico’s gezien? 
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Pleidooi voor een gedecentraliseerd dienstverleningsmodel

De trend die we konden zien in de burgerbevraging (belang van nabijheid van dienstverlening waar burgers zich 

naar moeten verplaatsen) werd enigszins bevestigd tijdens de gesprekstafels. Algemeen geeft men aan een 

voorkeur te hebben voor een gedecentraliseerd dienstverleningsmodel met lokale antennes die over goede 

openingsuren beschikken. De meest aangehaalde voorbeelden van dienstverlening die dichtbij moet blijven, zijn 

bv. het loket burgerzaken, de containerparken, de bibliotheek, de cultuurcentra. Intelligente centralisatie van 

bepaalde functies kan voor een meerderheid wel, daarbij wordt dan vooral de nadruk gelegd op dienstverlening 

die zich niet rechtstreeks tot de burger richt (bv. planningstaken, beleidswerk,…)

Een heel concreet dienstverleningsaanbod dat vandaag al een bredere aantrekkingskracht geniet dan de eigen 

gemeente, is dat van het Oudenaardse jeugdbeleid. Vanuit de drie andere gemeenten worden de troeven van 

de jeugdwerking van de stad erkend en wordt hier vandaag reeds over gemeentegrenzen heen beroep op 

gedaan.
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Pleidooi voor een gedecentraliseerd dienstverleningsmodel

De vrees dat alles gecentraliseerd zou worden bij een fusie, is wijdverspreid. Vooral in kleinere gemeenten 

(Kluisbergen, Wortegem-Petegem) bestaat een vrees dat de service van dienstverlening die nu al ervaren wordt 

als “minder uitgebreid dan vroeger”, er nog op achteruit zou gaan in het scenario van een fusie.

Ook andere bezorgdheden komen naar voor: 

• Gebiedsgerichte kennis van ambtenaren, echte dossierkennis en menselijk contact zouden kunnen verloren 

gaan wanneer diensten samengevoegd worden

• Wat met patrimonium dat leeg komt te staan? 

• In mindere mate werd ook bezorgdheid geuit dat dit zou kunnen leiden tot een spill-over effect op andere 

actoren: banken, mutualiteiten, gebouwen/infrastructuur,…

THEMA DIENSTVERLENING



Dienstverlening & fusie: randvoorwaarden

Van daaruit worden een aantal belangrijke randvoorwaarden geformuleerd bij de denkoefening rond een fusie : 

• Diensten die mensen meest nodig hebben moeten nabij blijven, bv. sociaal huis, paspoorten, 

containerparken, kunnen trouwen in eigen gemeente, dienstverlening naar verenigingen toe,….

• Transparantie: als het tot een fusie zou komen, moet op voorhand duidelijk gemaakt worden wat er zal 

gebeuren met de huidige dienstencentra en het patrimonium: wordt de dienstverlening behouden of 

afgebouwd? Belangrijk om hier vooraf duidelijk over te zijn naar de bevolking, en niet pas na de fusie.

• Maatwerk: elke gemeente blijft eigen noden hebben, het is belangrijk dat de gebiedsgerichte kennis die nu 

aanwezig is in de administraties, ook in geval van samenvoeging van diensten erkend en gericht ingezet 

wordt
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Dienstverlening & fusie: elementen van nuance

Een aantal inzichten rond het belang van nabijheid van dienstverlening wordt tijdens de gespreksavonden door verschillende deelnemers 
ook genuanceerd:

• Het belang van administratieve dienstverlening (bv. loketten) wordt volgens sommigen mogelijks wat overschat – hoe vaak 
gaan we bv. nog naar het loket? 

• Misschien is het wel niet de bedoeling dat alles op alle plekken aangeboden wordt, zoals vandaag: “De wereld verandert ook, 
de vraag is of het mogelijk is voor een kleine gemeente om alle diensten te blijven aanbieden” ; “De sporthal marcheert hier 
niet. Daarvoor is de gemeente te klein” (deelnemers gespreksavonden). Een model met dienstverlening op minder plekken 
maar met bredere spreiding van openingsuren spreekt sommige deelnemers bv. aan. 

• Digitale dienstverlening kan een (gedeeltelijk) antwoord bieden en moet verder uitgebreid worden. Toch is het ook opletten 
voor de digitale kloof: toegankelijkheid van diensten voor kwetsbare groepen moet bewaakt worden. Daarbij wordt de vraag 
gesteld of schaalvergroting de kloof tussen wie wel en niet mee is, niet zal vergroten. Er moet een gezonde mix zijn van 
menselijk contact en digitale diensten. 

• In mobiele dienstverlening (bv. mobiel dienstencentrum Gent) zien sommigen een interessant model, anderen wantrouwen de 
toegankelijkheid van dergelijke dienstverlening. 
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Dienstverlening: positieve effecten van een fusie

Wanneer er gevraagd wordt naar de positieve effecten die een fusie zou kunnen hebben op lokale dienstverlening, wordt bij de 
aangehaalde voorbeelden vaak onmiddellijk de vraag gesteld: “maar hebben we daar een fusie voor nodig”? Vaak wordt daarbij 

verwezen naar een intensievere samenwerking, die ook al veel meerwaarde kan betekenen (cf. supra). Toch zijn er een aantal 
argumenten die vaker aangehaald worden als onderscheidende voordelen van een fusie:

• Goedkopere/gratis toegang tot faciliteiten van een andere gemeente

• Uitbouw van een breder aanbod, bv. o.v.v. cultuur (anderen geven echter aan dat daar geen concrete nood aan is)

• Meer financiële ruimte

• Professionalisering van de lokale administraties 

• Verschuiving van taken van intercommunales naar het lokale bestuur 

• Ruimtelijk beleid: oordeelkundig aanleggen van industrieterreinen, strategie rond woonfunctie & groen, geïntegreerd 
landbouwbeleid… 
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Dienstverlening: de case Kruisem

In Kruisem komen een aantal thema’s aan bod m.b.t. de fusie Kruishoutem-Zingem, die we hierna even afzonderlijk willen 

belichten.

In Kruisem wordt erkend dat men o.v.v. loketdienstverlening “voor elke gemeente iets goeds heeft willen doen” door de 

dienstverlening in Kruishoutem en Zingem te behouden en ook in Huise een loket te creëren, maar men geeft aan dat dit 

vooral verwarring creëert. Voor de ene dienstverlening moet je naar locatie a, voor de andere naar locatie b; algemeen 

vinden deelnemers het verwarrend en zien ze het niet als een verbetering van de dienstverlening. “Men heeft voor elke 

gemeente iets goed willen doen, maar de rationele denkoefening: hoe kunnen we ons goed organiseren? is niet gebeurd”. 

Er wordt ook verwezen naar het feit dat de integratie van beide administraties tot één team niet goed verloopt.  

Verschillende deelnemers vinden de impact ook voelbaar, bv. aan het loket: er is sprake van een cultuurverschil, een gebrek 

aan communicatie en kennisuitwisseling tussen medewerkers en tussen de gemeentehuizen onderling, … Het nieuwe team 

wordt niet ervaren als een “geoliede machine”. Er wordt onderstreept dat competenties van medewerkers centraal moeten 

staan bij een dergelijke integratie-oefening.

THEMA DIENSTVERLENING



Dienstverlening: de case Kruisem

Verschillende deelnemers zien in de fusie Kruishoutem-Zingem een illustratie van het feit dat schaalvergroting 

kleinere gemeenten (in casu: Zingem) niet beter maakt. Zo verwijzen ze naar het feit dat de dienstverlening in 

het gemeentehuis en op het containerpark van Zingem teruggeschroefd is.

Algemeen ervaart een meerderheid van burgers uit Kruisem weinig tastbare voordelen van de fusie (bv. 

prijsverhoging containerpark, prijsverhoging voor signalisatie bij private werken, complexe procedure voor 

aanvraag ID-kaart door spreiding van dienstverlening over de 3 locaties),… 

Opvallend is dat de belastingsverlaging (bv. de keuze voor de laagste gemeentelijke opcentiemen van beide 

gemeenten) waarvoor Kruisem koos bij de fusie, niet vaak aangehaald wordt als een tastbaar voordeel. Toch 

zijn er ook deelnemers die wel een aantal positieve evoluties zien: bv. het lenen van materiaal in Zingem zou 

gemakkelijker geworden zijn. Wanneer de vraag gesteld wordt, wordt door velen erkend dat het mogelijks te 

vroeg is om het volledige effect van de fusie nu reeds te evalueren.

THEMA DIENSTVERLENING
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Stem van de burger & lokale identiteit: vraagstelling

Tijdens deze gesprekstafel stellen we de vraag aan burgers hoe ze kijken naar de impact van een vermindering 

van het aantal politieke vertegenwoordigers (in het scenario van een fusie) en van schaalvergroting op de band 

burger/beleid en de vertegenwoordiging van de huidige gemeenten in het geheel. Is het zo dat schaalvergroting 

per definitie leidt tot een grotere afstand tussen burgers en beleid? Hoe kijken we dan naar de interessante 

cases van lokale democratie in grote steden? Wat biedt een fusie/versterkte samenwerking aan kansen en 

risico’s, en wat kunnen alternatieve vormen van inspraak betekenen in dat plaatje? 

In de volgende slides structureren we de input in een aantal subthema’s

• Betekenis van een schaalvergroting (specifiek: een fusie, met bijgevolg minder mandatarissen) voor de 
band burger/beleid

• Betekenis voor de vertegenwoordiging van gemeenten in het grotere geheel

• Betekenis voor het politieke landschap 

Het subthema lokale identiteit introduceren we na de bespreking van het luik “stem van de burger”

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Stem van de burger - betekenis fusie voor band burger/beleid

Algemeen valt op hoe belangrijk burgers de rechtstreekse toegankelijkheid/benaderbaarheid vinden van 

politici (en, bij uitbreiding, van ambtenaren/diensthoofden). De korte lijnen tussen burger en beleid worden 

daarbij vaak aangehaald (”ik kan bellen naar de schepen en binnen 2 uur een oplossing hebben”). Deze korte 

lijnen worden gebruikt om problemen op te lossen of dienstverlening aan te jagen. 

Het goed kennen van politici speelt voor velen een belangrijke rol. Zo vinden velen het belangrijk om te 

kunnen stemmen voor iemand van de eigen (deel)gemeente, het wordt zelfs naar voor geschoven als een 

voorwaarde om zich goed vertegenwoordigd te voelen. 

Ook de aanwezigheid van politici op lokale activiteiten van verenigingen bv. wordt belangrijk geacht en gezien 

als een vorm van erkenning.

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Stem van de burger - betekenis fusie voor band burger/beleid

Op de vraag of de afkomst van dezelfde (deel)gemeente sturend is in het zich goed vertegenwoordigd weten, 

dan wel of dit niet ook/meer te maken heeft met het vinden van politici met gelijkgestemde ideeën (ongeacht van 

hun woonplaats), zijn de antwoorden verdeeld; toch blijft het nauwe contact tussen politici en inwoners over het 

algemeen als een belangrijk gegeven naar voor komen. “Het is een voordeel dat we willen behouden. Het is ook 

eigen aan plattelandsgemeenten” (deelnemer gespreksavond).

Het verminderen van het aantal mandatarissen wordt in deze context als een risico gezien. Het aandeel mensen 

dat verkozenen vertegenwoordigen, wordt op die manier altijd maar groter, idem dito voor de afstand tussen 

burgers en politici. Menselijk contact is broodnodig, afstand betekent ook onverschilligheid en zou de antipolitiek 

kunnen aanwakkeren. “Het lokale niveau is het laagste niveau waarop je contact hebt, dat is belangrijk om te 

behouden”.  

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Stem van de burger - betekenis fusie voor band burger/beleid

We hebben het a.h.v. een aantal best practices ook over alternatieve vormen van inspraak, naast de 

representatieve democratie. Verschillende deelnemers zien er muziek in (nieuwe vormen van inspraak als 

tussenbeweging/compensatie voor het verlies van politieke mandatarissen, bv. dorpsraden, wijkraden), al zijn er 

ook deelnemers die kritische bedenkingen maken.

Bij de pleitbezorgers van alternatieve vormen van inspraak komen een aantal belangrijke randvoorwaarden naar 

voor om die inspraak te laten werken:

• Deze burgerbetrokkenheid – welke vorm ze ook aanneemt – moet kunnen beschikken over een duidelijk 

mandaat en over budgetten. “Anders wordt er toch niet echt naar geluisterd en is er geen goed gesprek met 

de politiek mogelijk” (deelnemer gespreksavond).

• Indien het naar een fusie zou gaan, moet de politiek met een duidelijke visie komen rond inspraak en lokale 

democratie.

Toch speelt ook hier de vraag of er een fusie nodig is om tot meer burgerbetrokkenheid te komen.

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Stem van de burger - betekenis fusie voor band burger/beleid

Bij de critici van alternatieve vormen van inspraak ontbreekt er vooral geloof dat dit echt zou kunnen werken. Sommigen geven aan dat 

dit eerder neerkomt op het afschuiven van verantwoordelijkheid naar burgers (burgers nemen taken over van de overheid).

In verschillende gemeenten stellen we vast dat er ontgoocheling leeft over de manier waarop participatie op vandaag georganiseerd 

wordt. 

• In Oudenaarde wordt aangegeven dat er te weinig communicatie is naar de burger toe; digitale kanalen volstaan niet om alle 

doelgroepen een stem te geven. Als er al participatie georganiseerd wordt (bv. Citizen’s Lab), is de beleving dat de 

administratie te weinig luistert naar ideeën van burgers (bv. suggesties rond vergroening/vernieuwing markt, circulatieplan).

• Ook in Kruisem is er een aanvoelen van meerdere deelnemers dat de betrokkenheid van burgers/adviesraden tekort schiet, 

en worden concrete suggesties gedaan (bv. betrekken van adviesraden om noden te identificeren, nog voor een studie-

/architectenbureau wordt aangesteld). Ook het burgerplatform zou te weinig gebruikt worden. Inspraak in de 

straatnaamwijziging n.a.v. de fusie wordt wel positief beoordeeld.

• In Kluisbergen geven deelnemers aan dat er eerder “klassiek” bestuurd wordt, er zou niet echt een cultuur van inspraak zijn, 

en weinig impact van adviesraden. “Democratie is aan de mensen die willen en durven spreken, en het is aan de gemeente 

om daarvoor ruimte te maken” (deelnemer gespreksavond).

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



“De lokale politicus moet vandaag meer het evenwicht vinden tussen dicht bij 
de mensen staan en de dossiers goed kennen – dat is vandaag moeilijker dan in 

het verleden.”

“De lokale politicus moet vandaag meer het evenwicht vinden tussen dicht bij 
de mensen staan en de dossiers goed kennen – dat is vandaag moeilijker dan in 

het verleden.” (deelnemer gespreksavond)



Stem van de burger - betekenis fusie voor plek van gemeenten in 
grotere geheel

Een daling van het aantal politieke vertegenwoordigers in de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen (CBS) 

n.a.v. een fusie brengt vooral bezorgdheden naar boven over de vertegenwoordiging van elke individuele gemeente in het grotere 

geheel:

• Zal de landelijke rand op die manier niet tweederangs worden? 

• Hebben Oudenaardse bestuurders voldoende kennis over de noden van het platteland? 

• Het fusiebestuur zou een afspiegeling moeten zijn van de gemeenschap die ze vertegenwoordigt, ook kleinere gemeenten 
moeten daarin hun plaats hebben (cf. supra)

Ter nuancering wordt aangehaald dat Oudenaarde ook geen homogeen stedelijk profiel heeft. “We zouden aan Melden en Mater moeten 

vragen hoe zij zich verhouden tot de stad Oudenaarde en of de fusie van ‘76 daar impact op heeft gehad”. 

Een koppel merkt op dat niet alleen landelijke gemeenten, maar ook Oudenaarde zou veranderen in het scenario van een fusie. Ze zien 

er een kans in voor Oudenaarde om de blik te verruimen: “de fusie is een kans voor Oudenaarde om open te bloeien, meer inspraak te 

organiseren, meer rekening te houden met anderen”.

Als algemene randvoorwaarde komt naar voor dat een fusiegemeente in elk geval een gediversifieerd beleid zou moeten voeren, op 

maat van de verschillende noden die leven. Ook afspraken over de vertegenwoordiging van de verschillende gemeenten in het grotere 

geheel, vinden deelnemers over het algemeen belangrijk. 

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Stem van de burger - betekenis fusie voor politieke landschap

Als grootste voordeel van de afbouw van het aantal politieke vertegenwoordigers komt de professionalisering van het 

politieke ambt naar voor (functie wordt niet meer gecombineerd met andere jobs, meer inhoudelijke kennis, minder 

dienstbetoon, …). Daarnaast wordt ook de minder grote kost benoemd (minder weddes te betalen), en op grote schaal 

verwacht men meer politieke partijen en een levendigere oppositie. ”In onze gemeente is de meerderheid nu incontournable 

en dat leidt tot een bepaald gedrag. Met een fusie zou je dit kunnen aanpakken”. 

Anderen benoemen potentiële nadelen: de profileringsdrang zal alleen maar stijgen, 11 leden in een CBS is te veel voor een 

goede besluitvorming, het zal leiden tot meer “gemarchandeer” tussen voormalige gemeenten (we geven dit, we krijgen dit), 

de afstand tussen burger en beleid zal alleen maar groter worden (cf. supra). Op grotere schaal kan een potentieel nadeel 

zijn dat kleinere partijen geen kans meer krijgen, wat jammer is voor de democratie. 

Verschillende deelnemers merken op dat ze niet meer geneigd zijn om te stemmen éénmaal de stemplicht op lokaal niveau 

vervalt.

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Lokale identiteit

Uit de digitale burgerbevraging komt een grote bezorgdheid naar voor voor het behoud van de lokale identiteit 

en eigenheid in het scenario van een schaalvergroting. Tijdens de gespreksavonden willen we goed begrijpen 

wat die lokale eigenheid precies inhoudt. We stellen deelnemers ook de vraag in welke mate een 

schaalvergroting dit zou bedreigen of omgekeerd, zou kunnen versterken. 

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Lokale identiteit

Wanneer we vragen naar de precieze betekenis van lokale eigenheid/identiteit, komen volgende aspecten vaakst aan bod: 

de trots op het “dorpse”, de lokale mentaliteit, het verenigingsleven. Uit de bezorgdheid over een eventuele negatieve impact

van een fusiescenario op de eigenheid spreekt een grote appreciatie voor de bestaande lokale dynamieken (in het bijzonder 

in Kluisbergen en Kruisem). Er wordt gehamerd op het belang van het collectieve, in tijden van toenemend individualisme. 

Tijdens het gesprek dat we hebben over de mogelijke impact van een schaalvergroting op deze zaken, wordt deze topic 

misschien wel het meest genuanceerd t.a.v. de uitgesproken statements die we hieromtrent distilleerden uit de 

burgerbevraging, al blijven sommigen met bezorgdheden zitten.

Vele deelnemers gaan ervan uit dat ook in het scenario van een schaalvergroting “we ons ding wel gaan kunnen blijven 

doen”. Ook de vorige fusie heeft in de beleving van de meesten niet geleid tot een verarming van de lokale dynamieken op 

niveau van de huidige deelgemeenten. Verschillende deelnemers merken op dat de vorige fusie net een positieve impact 

had op het verenigingsleven (meer inspraak, meer subsidies). Een deelnemer geeft aan dat een fusie ook kansen kan 

inhouden: “Gent is een grote stad. Als je iets groots hebt, dan kan het kleine zich net nog beter naar buiten brengen”. 

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



Lokale identiteit

Toch blijft bij verschillende deelnemers ook een bezorgdheid leven over de impact van schaalvergroting op (het overleven van)

verenigingen. “Onze charmante voetbalploeg gaat verdwijnen. We krijgen nu al geen steun, wat als we opgaan in een groot-

Oudenaarde?” En: “Kruishoutem is de eiergemeente, wij staan daarvoor bekend. We hebben ook de jaarlijkse Eierfeesten, Oudenaarde 

heeft de Bierfeesten. Zou een fusie betekenen dat wij dan geen eiergemeente meer zijn? Een schaalvergroting mag er niet toe leiden dat 

dat verdwijnt.”

Ook m.b.t. dit thema rijzen vragen over de mate waarin een fusie een hefboom zal zijn om de lokale eigenheid te versterken: “De 

basisidee achter een fusie is efficiëntie. Burgemeesters denken niet: we gaan met een fusie de lokale identiteit versterken”.

Uit de discussie komen een aantal belangrijke randvoorwaarden naar voor:

• Eenheidsworst is uit den boze. Er moet een gericht beleid gevoerd worden om de eigenheid van elke (deel)gemeente te 

behouden & te versterken.

• Erkenning voor activiteiten van verenigingen is belangrijk (in de vorm van materiaal, subsidies,…)

• Ook projectmatige samenwerking is een nuttige hefboom om mensen bij elkaar te brengen en als tegengif tegen 

individualisme. Er wordt verwezen naar het project ”BuurtBouwers” waarbij bv. op vraag van burgers door het bestuur 

picknicktafels worden geïnstalleerd.

THEMA STEM VAN DE BURGER & LOKALE IDENTITEIT



• Eerder dan een sterke gemeente die inzet op grootschaligheid, moeten we een 
sterke gemeente vormen die inzet op wijkwerking en kleinschaligheid, we 

moeten de kernen behouden en deze kleinschaligheid sterker ondersteunen.
Eerder dan een sterke gemeente die inzet op grootschaligheid, moeten we een 

sterke gemeente vormen die inzet op wijkwerking en kleinschaligheid, we 
moeten de kernen behouden en deze kleinschaligheid sterker ondersteunen.

“Eerder dan een sterke gemeente die inzet op grootschaligheid, moeten we een 
sterke gemeente vormen die inzet op wijkwerking en kleinschaligheid, we 

moeten de kernen behouden en deze kleinschaligheid sterker ondersteunen”.
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Een sterke gemeente in de Vlaamse Ardennen: vraagstelling

We stellen de vraag aan deelnemers van de gespreksavond of een krachtenbundeling tussen de 4 gemeenten 

iets zou kunnen betekenen voor de slagkracht van de gemeente op Vlaams niveau, in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, t.a.v. externe dienstverleners; en of dit ook tastbare voordelen zou opleveren voor 

inwoners? 

Een fusiegemeente zou ervoor kunnen kiezen om een sterkere voortrekkersrol op te nemen in de Vlaamse 

Ardennen, bv. door een dienstenaanbod te ontwikkelen dat nog aantrekkelijker wordt voor omliggende 

gemeenten. Onderzoek toont aan dat mocht de fusiegemeente zo’n centrumfunctie willen opnemen, er een 

aantal functies dan al behoorlijk ontwikkeld zijn, maar dat er een inhaalbeweging nodig is op vlak van cultuur, 

recreatie, sport. Van de deelnemers willen we weten of de fusiegemeente zo’n centrumfunctie moet ambiëren. 
Wat biedt dit aan kansen voor inwoners zelf? En welke rol zou de stad hierin kunnen opnemen, en welke rol de 

andere gemeenten?

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN



Een sterke gemeente in de Vlaamse Ardennen: zwaarder wegen

Verschillende deelnemers betwijfelen de impact van een krachtenbundeling op het soortelijk gewicht van de 

nieuwe gemeente op bovenlokaal niveau. De vraag wordt gesteld of de impact van een gemeente in Brussel niet 

eerder te maken heeft met de sterkte van de politici die de gemeente vertegenwoordigen, eerder dan met de 

schaalgrootte van een gemeente. Er wordt opgemerkt dat politici met meer impact “in Brussel” automatisch 

minder voeling zullen hebben met het lokale niveau. Een aantal deelnemers geeft aan er niet in te geloven dat 

een grotere schaal bv. zou kunnen leiden tot meer financiële middelen. Een deelnemer merkt op dat dat 

zwaarder wegen altijd tijdelijk zal zijn: naarmate andere besturen ook fusies aangaan, verdwijnt dat effect ook 

weer. 

Achter argumenten die de grotere impact van een fusiegemeente in vraag stellen,  zit vaak een bezorgdheid 

over de grootte van de nieuwe gemeente “tout court”: de schaal van de gemeente wordt dan wel heel groot, dit 

creëert uitdagingen bv. op vlak van infrastructuur, onderhoud van wegenis & riolering, etc. Een courante vraag 

die daarmee gepaard gaat, is die over de kritische schaal die gemeenten moeten bereiken om over voldoende 

bestuurskracht te beschikken (cf. supra).

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN



Een sterke gemeente in de Vlaamse Ardennen: zwaarder wegen

Toch worden ook kansen benoemd: zwaarder wegen als collectief zou bv. een hefboom kunnen zijn in het 

aanpakken van prangende uitdagingen, bv. het openbaar vervoer, waar op vandaag tekorten ervaren worden. 

Anderen zien mogelijkheden in het kunnen zetten van druk op hogere overheidsniveaus, bv. als een gewestweg 

dringend moet worden aangepakt.

“De vorige fusie heeft geleid tot meer naamsbekendheid voor onze gemeente als een van de eerste 

fusiegemeenten. Een grote fusie zoals deze zou wel kunnen leiden tot meer kansen om de Vlaamse Ardennen 

in de kijker te plaatsen.” (deelnemer gespreksavond Kruisem)

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN



Een sterke gemeente in de Vlaamse Ardennen: centrumfuncties

Op de vraag of een fusiegemeente al dan niet een centrumfunctie moet ambiëren, is de algemene teneur vrij 

duidelijk: “Zijn we geen behoeftes aan het creëren die we niet willen?” Voor een meerderheid van deelnemers 

volstaat het aanbod aan voorzieningen. ”Als we iets nodig hebben, gaan we wel naar Gent”. Velen geven ook 

aan dat er een reden is waarom ze hier kwamen wonen: omwille van de rust, de anonimiteit, het dorpsgevoel,…

Dat er nood zou zijn aan een inhaalbeweging o.v.v. cultuur, recreatie en sport wordt niet echt herkend. Er is een 

bepaald aanbod en dat wordt algemeen gekwalificeerd als toereikend. Wie meer wil, zal daarvoor wel even 

willen rijden. 

De uitbreiding van het aantal centrumfuncties wordt vaak in verband gebracht met verstedelijking en mogelijke 

negatieve effecten daarvan: leegstand, effect op detailhandelzaken, overlast, het zoeken van grond wordt 

moeilijker, “een lage emissiezone hoeven we hier niet”,…

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN



Een sterke gemeente in de Vlaamse Ardennen: centrumfuncties

Meermaals wordt de vraag gesteld of een fusie het juiste instrument is om centrumfuncties uit te bouwen. Zo 

werpen sommige deelnemers een aantal vragen op over de aantrekkingskracht van de gemeente naar buiten 

toe, bv: wat is onze aantrekkingskracht om jongeren hier te houden? En: Oudenaarde is zijn commerciële 

centrumfunctie nu al aan het verliezen. In één adem volgt echter de bemerking dat een fusie dat niet gaat 

kunnen oplossen. In sommige domeinen (toerisme, recreatie) wordt verwezen naar de intrinsieke waarde van de 

streek en het feit dat vooral die een impact heeft op de aantrekkingskracht naar buiten toe. Ook hier klinkt het 

dat een fusie daar niets kan in betekenen.

“Zelfs als we die centrumfuncties al zouden willen, kunnen we dat ook niet bereiken met meer samenwerking?”

Een heel beperkt aantal deelnemers nuanceert het voorgaande: “Een fusie zou een nieuwe impuls kunnen 

geven aan cultuur, waarrond vandaag vaak te weinig breed wordt gedacht. Een fusie zou er toe kunnen 

bijdragen dat Oudenaarde wat wordt ‘opengetrokken’” (deelnemer gespreksavond Oudenaarde).

EEN STERKE GEMEENTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN
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Andere vragen

Verschillende deelnemers stellen vragen over de financiële impact van een fusie (specifiek):

• Op individueel niveau: 

o Hoe zou een fusie de belastingen impacteren? 

o Wat brengt het met zich mee aan kosten voor inwoners? Als straatnamen veranderen, moet je als bedrijf 

bv. een wijziging van statuten doen en de gemeente compenseert die kost niet. 

• Op collectief niveau:

o Gaat een fusie kostenbesparend werken en waar laat zich dat dan voelen? Hoe zit dat bv. met de 

personeelskost van de administratie? 

ANDERE VRAGEN



Andere vragen

Wat is de impact van een fusie op het aantal ambtenaren: gaat dat vergroten of net verkleinen?  Een vraag die 

sterk leeft is of er mensen ontslagen zullen worden bij fusie: een deelnemer geeft aan dat het altijd eerst de 

laagst geschoolde en meest kwetsbare medewerkers zijn die afvallen bij fusie (bv. mensen die te ver moeten 

rijden en geen eigen vervoer hebben)

Er zijn individuele verschillen in de mate waarin de naam voor de nieuwe fusiegemeente leeft. Wel vraagt men 

om daar iets in te zeggen te hebben.

Tot slot vraagt men zich af of een fusie ook een impact kan hebben op immoprijzen.

ANDERE VRAGEN
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Aanbevelingen

Vanuit de gespreksavonden komen een aantal aanbevelingen naar voor m.b.t. het vervolgtraject:

1. Het belang van een politieke visie 

Zoals eerder aangegeven, hoorden we verschillende keren de vraag terugkomen naar het inhoudelijke verhaal en 

de beleidsprioriteiten die op politiek niveau gekoppeld worden aan een fusie of een versterkte samenwerking. Dat 

dit verhaal er nu nog niet ligt, is inherent aan het opzet van deze verkenningsfase. Toch gaven verschillende 

deelnemers aan dat bij gebrek daaraan de discussie voornamelijk over instrumenten lijkt te gaan, eerder dan over 

wat men met die hefbomen wil bereiken of verbeteren. We reiken dan ook de hand naar de politieke 

verantwoordelijken om die politieke visie verder vorm te geven. 

AANBEVELINGEN



Aanbevelingen

2. Het belang van informatie & inzicht in de complexiteit voor een genuanceerde stellingname

We stellen globaal vast dat het kunnen opladen van deelnemers met informatie en het geven van inzicht in de 

complexiteit van lokale besturen cruciale succesfactoren zijn voor een genuanceerde discussie. In die zin durven we het 

nut van referenda in vraag stellen: het antwoord ja/nee op de vraag: moeten we gaan voor een fusie, zegt bijzonder 

weinig over de motivatie van burgers achter dat antwoord. Op welke drijfveren is dit gestoeld, in welke mate speelt ook 

een beoordeling mee over ander beleid, … In die zin kan het nuttig zijn om na te denken over randvoorwaarden om toch 

een zinvolle output te halen uit eventuele referenda (bv. voorafgaande communicatiecampagnes) of over alternatieve 

vormen van burgerconsultatie (bv. een zo representatief mogelijk samengesteld burgerpanel). 

Via een dergelijk burgerpanel kunnen burgers opgeladen worden met informatie om een kwalitatief debat te voeren over 

een fusie of versterkte samenwerking en de beleidsprioriteiten die hiervoor op politiek niveau gedefinieerd worden. Dit 

vraagt uiteraard voldoende aandacht voor het rekruteringsproces, en een aanpak die laagdrempelig en toegankelijk 

genoeg is voor alle doelgroepen.
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3. Het belang van transparantie en openheid over het verkennend traject en de vervolgstappen

Een breed gedragen vraag van de deelnemers aan de gespreksavonden, gaat over transparantie m.b.t. de 

inzichten uit de verkenningsfase, en de stappen die eraan gekoppeld worden. Zo werd verschillende keren 

gevraagd naar het inzichtelijk maken van cijfers en objectieve gegevens uit de bestuurskrachtanalyse, én van de 

bevindingen uit de burgerdialoog en de medewerkersbevraging.  Deze gegevens kunnen de maatschappelijke 

dialoog over de wenselijkheid van een samenwerking of fusie alleen maar voeden.
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4. Denkoefening over de organisatie van nabijheidsdiensten in een fusiescenario

Bij een krachtenbundeling zal het van belang zijn na te denken over de concrete invulling van een 

gedecentraliseerd dienstverleningsmodel met lokale antennes. Burgers vinden het belangrijk om bepaalde 

diensten (burgerzaken, containerpark, bib, cultuurcentrum, kunnen trouwen in eigen gemeente, sociaal huis, 
ondersteuning van het verenigingsleven,…) dichtbij te houden, al is er ook openheid om diensten die zich niet 

direct tot de burger richten (bv. planningstaken), wel te centraliseren. 

Er wordt ook gehamerd op transparantie: als het tot een fusie zou komen, moet op voorhand duidelijk gemaakt 

worden wat er zal gebeuren met de huidige dienstencentra en het patrimonium: wordt de dienstverlening 

behouden of afgebouwd?

Tot slot zal ook maatwerk belangrijk zijn. Elke gemeente blijft eigen noden hebben, het zal dan ook van belang 

zijn dat er een gebiedsgericht beleid gevoerd wordt in geval van samenvoeging van diensten.
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5. Pistes om de band burger-beleid aan te halen in geval van een schaalvergroting

Over de representatieve democratie in het geval van een fusiescenario heerst bezorgdheid over de stem van elke 
gemeente in het grotere geheel. Verschillende deelnemers sturen aan op concrete politieke afspraken (bv. bij de 
lijstvorming) over de manier waarop het nieuwe fusiebestuur een zo goed mogelijke afspiegeling kan vormen van de 
gemeenschap die ze vertegenwoordigt. 

Met betrekking tot alternatieve vormen van burgerbetrokkenheid zal het nodig zijn om een heldere politieke visie te 
formuleren over hoe dit ingevuld kan worden, welk mandaat gegeven wordt en welke budgetten vrijgemaakt worden 
om burgers een geloofwaardige stem te geven in de totstandkoming én uitvoering van het beleid. Het is een 
aandachtspunt dat des te belangrijk zal zijn in een fusiescenario, maar ook in het geval van het uitblijven van een 
fusiescenario kan dit het gevoerde beleid in de bestaande gemeenten ongetwijfeld voeden en verrijken.

Ondersteuning van het verenigingsleven en erkenning van de eigenheid van elke (deel)gemeente via een 
gebiedsgericht beleid worden genoemd als belangrijke randvoorwaarden in het geval van een krachtenbundeling. 
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6. Ontwikkeling van een narratief rond een eventuele centrumfunctie 

Mocht er gekozen worden voor een fusiescenario én een versterking van de centrumfunctie van de nieuwe 
gemeente, dan lijkt ons een heel belangrijke uitdaging om goed uit te leggen wat dit precies zou inhouden en op 

welke manier ook burgers van de eigen gemeente er beter van zouden worden. Welke voorzieningen worden 

versterkt, wat houdt die versterking in, hoe gaan we om met potentiële risico’s (bv. overlast),…: verschillende 

vragen die een antwoord behoeven. 
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