Samen
sterk
op lokaal
niveau
Fusie, samenwerking en regiovorming

Samenwerking,
regionalisering en fusie.
Hoe zit het ook alweer?
Steden en gemeenten nemen een
steeds prominentere rol op in het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen en problemen. Een tastbaar
voorbeeld vinden we in de COVID-crisis
waarbij lokale besturen een essentiële
rol opnemen in het vormgeven van het
gezondheidscrisisbeleid.
Het oprichten van triagecentra, de
uitwerking van een lokale contact tracing, initiatieven rond het versterken
van de well-being van de inwoners, …
Het zijn slechts enkele elementen uit de
taakstelling die in de afgelopen dagen,
weken en maanden op lokale besturen
afkwamen.
De crisis toont enerzijds aan dat lokale
besturen een enorme veerkracht en
wil hebben om oplossingen aan te
reiken, maar legt anderzijds ook bloot
dat de druk op de lokale bestuurskracht alsmaar toeneemt en dat lokale
besturen soms tegen de grenzen van
haalbaarheid en realiseerbaarheid
aanbotsen.
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Samenwerken om
de bestuurskracht te versterken
Het lokale bestuursniveau verder
versterken en het verhogen van de bestuurskracht vormen dan ook dé uitdagingen voor onze steden en gemeenten.
Gelaagde bestuurskracht waarbij het
beleid op het juiste en meest effectieve
bestuursniveau en in co-creatie vorm
krijgt, is essentieel om de uitdagingen
van de toekomst het hoofd te bieden.
Het lokale bestuursniveau vormt hierin,
omwille van de nabijheid bij de burger,
lokaal maatwerk en de mogelijkheid om
kort op de bal te spelen, de prominente
partner van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse regering heeft dit ook
begrepen en biedt lokale besturen een
palet aan bestuursvormen aan die deze
versterking moeten mogelijk maken:
vrijwillige fusies, de intergemeentelijke
samenwerking en de regionalisering
van lokale samenwerking.
In deze white paper staan we stil bij de
laatste stand van zaken m.b.t. het regelgevend kader van de diverse vormen en
schetsen we enkele voordelen en randvoorwaarden verbonden aan iedere
samenwerkingsvorm.

Intergemeentelijke
samenwerking
Een intergemeentelijke samenwerking betreft een eerste instrument
waarbij twee of meer gemeenten op
vrijwillige basis samenwerken om een
beleid te realiseren. Ze zijn u zeker niet
onbekend, want het gemiddeld lokaal
bestuur maakt deel uit van maar liefst
68 (!) samenwerkingsverbanden.

Beleidsmatige samenwerking blijft
populair en diversifieert. Zo krijgen
we steeds vaker vragen rond samenwerking rond thema’s zoals omgeving, openbare werken en technische
uitvoeringsdiensten. Thema’s waarbij
interne competentie en expertise vaak
ontbreekt om ze alleen en kwalitatief
vorm te geven.

Groot

In het verleden lag de klemtoon binnen
deze verbanden veelal op het beleidsmatig samenwerken. Meer dan 75%
van de samenwerkingen heeft een
beleidsmatige focus. Denk onder
meer aan samenwerkingen op vlak van

mobiliteit, toerisme, milieu, huisvuilophaling, etc. Een herkenbaar voorbeeld zijn de klassieke intercommunales voor streekontwikkeling die
deze beleidsoverschrijdende thema’s
aankaarten.

Impact samenwerking
op bestuurskracht,
identiteit, organisatie

Fusie
Regio’s

Ambtelijke
fusie

Beperkt

IGS

Autonome
gemeente
Vrijblijvend

Mate van samenwerking

Geïntegreerd
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Vandaag merken we tevens een toenemende vraag op naar samenwerkingen op vlak van beheersmatige
taken, de zogenaamde “shared services”. Denk hierbij aan samenwerking
op het vlak van: noodplanning, preventie, communicatie en strategie maar ook
op vlak van HR en aankopen. Een mooi
voorbeeld vinden we in het samenwerkingsverband Neteland waarbij 5
gemeenten een vergaande samenwerking op vlak van 42 domeinen,

duidelijk aan te geven wat de reikwijdte
van de rechtspersoonlijkheid is en de
doelstellingen duidelijk te omschrijven.

waaronder ook op vlak van personeel,
IT, communicatie en logistiek, op poten
zetten.

beslissingsstructuren en de autonomie
van de samenwerking vast te leggen.

Nog steeds 4 werkvormen
Momenteel biedt Vlaanderen de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vorm te geven aan
de hand van vier samenwerkingsvormen, met elk hun eigen kenmerken en
mogelijkheden.
De interlokale vereniging is de
eenvoudigste vorm. Het structureel
engagement in deze samenwerking
blijft beperkt gezien het personeel en
de beslissingen in handen blijven van
betrokken besturen.
De projectvereniging sluit hierbij aan
maar heeft in tegenstelling tot voorgaande dan weer een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat de
vereniging bijvoorbeeld zelf personeel
kan aanwerven of verbintenissen kan
aangaan, wat hen meer slagkracht en
autonomie oplevert. Belangrijk is om
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Steeds vaker worden lokale besturen
afnemer van diensten van de derde
soort intergemeentelijke samenwerking, nl. een dienstverlenende vereniging. Deze samenwerkingsvorm heeft
een eigen (vaak complexe) structuur
waarin het belangrijk is om de vertegenwoordiging vanuit de besturen, de

Ten slotte biedt de opdrachthoudende
vereniging soelaas in samenwerkingen
waarin er sprake is van een beheersoverdracht van bepaalde bevoegdheden of activiteiten. Hierbij geeft het
bestuur de taakstelling volledig uit
handen en legt alle beslissingsbevoegdheid in de schoot van de samenwerking. De opdrachthoudende vereniging werkt volledig autonoom en is vaak
verbonden aan eerder complexe financieringsmechanismen (bijv. Farys).
De keuze voor een intergemeentelijke
samenwerking levert samenwerkende
besturen een aantal voordelen op.
Denk maar aan:
• Het verruimen van het aanbod van
				dienstverlening door competenties
				en expertise aan boord te brengen
			 en te delen (bijv. inzet op lokale eco				nomie door gedeelde ambtenaar
			 lokale economie)

Interlokale
vereniging

Dienstverlenende
vereniging

Projectvereniging

Opdrachthoudende
vereniging

Rechtspersoon

Nee

Ja

Ja

Ja

Doel

Welbepaalde projecten van
gemeentelijk belang

Beperkte of korte projecten

Een (ondersteunende)
dienst verlenen aan de
deelnemende gemeenten

Duidelijk omschreven
bevoegdheden m.b.t. functioneel samenhangende
beleidsdomeinen.
Deelnemende gemeenten
ontnemen zichzelf het recht
zelf/met anderen dezelfde
opdracht uit te voeren.

Duurtijd

In oprichtingovereenkomst

Max. 6 jaar
Hernieuwbaar

Max. 18 jaar
Hernieuwbaar

Max. 18 jaar
Hernieuwbaar

Organen &
structuur

Beheerscomité
Eenvoudige structuur

Raad van Bestuur
Eenvoudige structuur

Algemene Vergadering +
Raad van Bestuur
Vaak complexe structuur

Algemene Vergadering +
Raad van Bestuur
Complexe structuur

Autonomie &
beheersopdracht

Niet autonoom
Geen beheersoverdracht

Gedeeltelijk autonoom
Geen beheersoverdracht,
maar kan optreden als
zelfstandig rechtspersoon

Gedeeltelijk autonoom
Geen beheersovereenkomst
Zelfstandig rechtsperoon

Volledig autonoom
Beheersoverdracht
Zelfstandig rechtspersoon

Private deelname

Ja

Ja

Nee

Ja, kan sinds DLB

Personeel

Van de betrokken besturen

Kan eigen personeel
hebben

Eigen personeel

Eigen personeel

Domein &
gebruik

Meest eenvoudige
structuur
Vaak gebruikt bij bovenlokale oproepen; kan i.s.m.
private partners
Vaak toegepast als
exploitatie in handen
van derde partij, is zoniet
weinig structureel

Eenvoudige structuur
Weinig toegepast; slechts
20-tal in Vlaanderen
Vnl. in de domeinen
archeologie, cultuur, werk
en toerisme

Activiteiten ontwikkelen voor gemeenten op
domeinen waarvoor deze
geen overdracht van hun
beheersbevoegdheid kunnen/willen toestaan
Vooral in de medico-sociale
diensten, informatica,
streekontwikkeling, energie, recreatie en sport
Vaak toegepast

Vooral actief in de
domeinen recreatie en
sport, maar ook op het
gebied van watervoorziening, riolenbeheer, informatica, milieu, bibliotheekwerking afvalverwerking en
huisvuilophaling

• Het vermijden van eenmansdiensten,
				ontbreken van back-ups en vermij				den van “dubbelops”
• Het uitwisselen van visies en inzich				ten waardoor meer creativiteit en
				innovatie ontstaat
• Het delen kosten (op vlak van ICT,
			 infrastructuur, …)
• …
Een IGS is vrijblijvender dan een fusie.
De basisvormen hebben in principe
geen of beperkte impact op de autonomie van beleidsbeslissingen. In
dergelijke IGS-constructies blijft de
identiteit van het eigen bestuur intact
en bovendien bestaat er steeds een

mogelijkheid om uit de samenwerkingsverbanden te stappen. Al is dit laatste
soms makkelijker gezegd dan gedaan.
Uiteraard zijn er ook randvoorwaarden
en aandachtspunten die moeten
worden vervuld om van de IGS een
succes te maken:
Het belang van samen-heerschappij
Soms
vervallen
samenwerkingsverbanden in onduidelijke beslissingsstructuren of zogenaamde black
boxes waar de samenwerking een autonome koers begint te varen. Een gedegen partnerkeuze en gedeelde visie
op de samenwerking is bij de start en
doorheen het samenwerken cruciaal.
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Samen “willen” werken is bij een IGS
fundamenteel.
Sommige
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden bestaan al tientallen jaren en
huizen de samenwerking van tientallen besturen. Het zijn krachtige,
doelgerichte entiteiten geworden met
een sterk ontwikkelde visie rond dienstverlening. Hun succes: “de open
dialoog”. Een open dialoog bewaren is
essentieel om van samenwerking een
succes te maken en moet voorkomen
dat het samenwerkingsverband een
semi-onafhankelijke entiteit wordt die
een autonome koers vaart en daarbij de
eigen visie en niet langer de noden van
de lokale partners centraal zet.
Wanneer je het evenwicht tussen
intergemeentelijk en lokaal bewaakt en
een evenwichtig partnerschap bewerkstelligt, staat het samenwerkingsverband in zijn kracht garant voor een
stevig, gezamenlijk resultaat dat elk van
de individuele partners niet had kunnen
neerzetten met eigen tijd, ruimte en
middelen.
Samenwerken is veranderen,
veranderen is investeren
Samenwerken doe je niet zomaar.
Het opzetten van samenwerkingsverbanden vereist visie, energie, middelen en een ijzeren wil om ervoor te
gaan. Zowel de deelnemende besturen
onderling als de lokale politieke en
administratieve organisatie binnen
ieder deelnemend bestuur moeten de
samenwerking steunen en ambiëren.
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We merken dat besturen vaak
onvoldoende intern georganiseerd
zijn om de samenwerkingsverbanden
structureel op te vangen en de meerwaarde van de samenwerking ten volle
te benutten. In bepaalde besturen
zijn er bijvoorbeeld geen duidelijke
afspraken inzake wie de mandatering naar de samenwerkingsverbanden
mag opnemen zodat geen beslissingen worden genomen ‘in naam van de
gemeente’, zonder dat men er expliciet
mandaat voor gaf.
Ook de doorstroming van informatie en
beslissingen tussen de gemeente en
het IGS moet vaak gestroomlijnder en
structureler verlopen. Vaak ontbreekt
een gedegen vertaalslag waardoor kansen niet worden benut. Ook
hier geldt: ‘goede afspraken, goede
vrienden’.
Bestuurlijke verrommeling vermijden
We krijgen vandaag veel vragen van
besturen voor begeleidingsondersteuning bij het oprichten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Afhankelijk van het domein en topics
worden vaak andere verbanden aangegaan. Dat maakt dat Vlaanderen een
veelvoud
aan
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden kent.
Maar is het wel aangeraden om een
nieuw samenwerkingsverband aan te
gaan wanneer er een bestaande IGS is
waarin de samenwerking kan worden

ondergebracht? Kijk altijd eerst even in
je eigen portefeuille: is er een samenwerkingsverband dat, mits een mogelijke uitbreiding van de opdracht, kan
dienen om je nieuwe activiteiten of
dienstverlening vorm te geven?

vanuit een (nog al te vaak) ‘Ivoren Toren’
haar beleid wenst vorm te geven maar
dat het veel succesvoller en zinvoller
is om het bestuursniveau dat het dichtst bij die burger staat, hierin een prominente rol te geven.

Bespreek dan met je partners in de IGS
wat jullie voor elkaar kunnen betekenen
vooraleer je de piste van een nieuwe
samenwerking bewandelt.

Een regionale samenwerking zal
toelaten om een meer geïntegreerd
beleid uit te rollen daar waar Vlaanderen vaak sectoraal haar beleid vormgeeft. De regio’s hebben bovendien

Regiovorming

de taakstelling de bestuurlijke verrommeling die hierboven werd geschetst
tegen te gaan en moeten de bestuurskracht van de lokale besturen helpen
versterken.

De hogere overheden stimuleren de
regionale samenwerking door middel
van regelgeving en het toekennen van
projectsubsidies voor projecten met
een regionale inslag. Beleidsthema’s en
initiatieven worden steeds vaker op het
niveau van de regio of streek georchestreerd.
Denken we bijvoorbeeld aan de vervoersregio’s waarin Vlaamse administraties zoals AWV, Mobiliteiten
en Openbare Werken, steden en
gemeenten en actoren zoals de NMBS
en De Lijn samen het mobiliteitsbeleid vorm geven en een mobiliteitsplan ontwikkelen. Maar ook in het
domein van welzijn en zorg (geïntegreerd breed onthaal, zorgbanden en
-regio’s, …) wonen, veiligheid, etc. wordt
steeds vaker beleid op regio- of subregioniveau ontworpen.
Goed beleid krijgt vorm van onderuit
Een van de basisideeën van de regiovorming is dat Vlaanderen niet langer

Lokale besturen zullen in regionale
overlegplatformen enerzijds in rechtstreekse dialoog met de hogere overheid beleid kunnen vormgeven en
anderzijds mee aan het stuur zitten om
beleid en dienstverlening in de regio te
bepalen.
De burgemeester
aan het stuur
In de regiovorming en werking is
een prominente rol weggelegd
voor de burgemeesters. Ze worden
beschouwd als de spil van de regionale
samenwerking en treden op als politiek vertegenwoordiger van hun lokaal
bestuur.
Uiteraard, en hier bestaan vaak misverstanden rond, staat de burgemeester
hier niet alleen. Hij treedt op als politieke
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vertegenwoordiger van het eigen lokaal
bestuur en zal knopen doorhakken en
keuzes maken na nauw overleg met het
eigen bestuur. Een burgemeester heeft
in regiovorming nood aan een sterk
bestuur dat achter hem staat.
Er is bewust gekozen voor de rol van
burgemeester omdat deze het geïntegreerd beleid maximaal kan vertolken en
bewaken. Er zal een structurele terugkoppeling moeten gebeuren van de burge-

samenhang of andere omgevingskenmerken. Maar ook de slagkracht van
reeds bestaande samenwerkingen, de
beheersbaarheid qua aantal deelnemende gemeenten, etc. werd in rekening genomen.
Momenteel ligt een voorstel op tafel om
Vlaanderen in te delen in 13 referentieregio’s. Vlaams minister van Binnenlands
bestuur Bart Somers wil de regioafbakening finaliseren in januari 2021.

meester naar het CBS en de raden.
Hoe ‘kunnen’ de regio’s eruit zien?
Om regionale ontwikkeling verder te
stimuleren en bestuurlijke versnippering tegen te gaan, werkt de Vlaamse
overheid aan een nieuw model voor
regiovorming waarbij de 300 Vlaamse
gemeenten in vaste regio’s zullen
worden ondergebracht. Deze regio’s
zijn samengesteld op basis van verbindende factoren zoals reeds bestaande
samenwerkingen, een socio-culturele
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Bovenstaand voorstel betreft een
‘startkaart’ die kan bijgestuurd worden.
Dit najaar gaan de gouverneurs van
elke provincie in overleg met hun
lokale besturen om overeenstemming
te vinden binnen de provincies en het
voorstel van de minister te aanvaarden
of een nieuw voorstel te doen. Voor een
aantal gemeenten is men er zich van
bewust dat sommige gemeenten op een
grens van een regio liggen en mogelijk
liever bij een andere regio aansluiten.

Eens de regio’s gevalideerd zijn, zal ook
Vlaanderen haar werking afstemmen
op de regio’s en zal een “Labo Regiovorming” worden uitgewerkt waarin
partners zoals VVSG en ABB mee de
regiovorming verder helpen uitrollen.
Wanneer je naar de kaart van de voorgestelde regio’s kijkt, valt het meteen
op dat provincie Limburg wordt voorgesteld als één regio. In Limburg is het
immers zo dat de provincie zijn centrale
rol in gebiedsgerichte samenwerking

meester die optreedt als vertegenwoordiger van de eigen gemeente en die
stem vertolkt.

sterk opneemt.

vlekken te voorkomen, moet Vlaanderen
het onderscheid tussen de provinciale en regionale bevoegdheden uitklaren. Binnen de regiowerking moet
nog worden uitgeklaard hoe men de
verhouding tussen grote en kleine
gemeenten kan bewaken, hoe beslissingen worden genomen en in welke
mate de beslissingsorganen van de
individuele partners worden betrokken.

In de andere provincies zien we de
samenwerkingsbereidheid op provinciaal niveau minder naar voor komen.
Het zal aan de Vlaamse overheid zijn
om een kader uit te tekenen dat elke
regio stimuleert om op een gelijkaardige manier zijn werking en meerwaarde te verzekeren.
De regio: geen nieuwe bestuurslaag
De regiovorming heeft niet tot doel
een nieuwe bestuurslaag te ontwikkelen. Het gaat om samenwerking
tussen lokale besturen die worden
vertegenwoordigd door de burge-

Wanneer Vlaanderen kiest voor sterke,
slagkrachtige regionale samenwerking, moeten de spelregels betreft
bevoegdheden, democratische vertegenwoordiging, dialoogfora en beslissingsmogelijkheden, net als de regio’s
zelf, duidelijk worden afgebakend. Om
enerzijds overlapping, anderzijds blinde

Het matroejska-model
Het is bovendien niet de bedoeling om
alle samenwerkingen op niveau van
de 13 regio’s te laten gebeuren. Als
er samenwerkingsverbanden worden
opgezet, moeten ze passen binnen de
regio’s, maar mogen besturen deze ook
in subregio’s op een lager niveau vormgeven. Op die manier kom je tot het
Matroesjka-model waarbij het kleiner
geheel past in het groter geheel.
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De toekomstige regiovorming zal mogelijk een impact hebben op de toekomst
van de bestaande intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Wellicht
zullen een reeks transitiemaatregelen
worden bepaald en zullen de contouren
van de bestaande verbanden worden
hertekend.
Opgelet: de regiowerking is overigens
geen alternatief voor de vrijwillige fusie.
Het doel van de Vlaamse overheid blijft
om maximaal fusies te realiseren om de
bestuurskracht te versterken.

Fusies
Fusies zijn een doorgedreven vorm
om de bestuurskracht te versterken.
Een politiek en organisatorisch ingrijpend traject waarbij minimaal twee
gemeenten die aan elkaar grenzen een
nieuwe gemeente vormen en als nieuw
bestuur eigen beleid en dienstverlening
zullen ontwikkelen.
Van 15 naar 7 succesvolle
gemeenten in 2019
De eerste vrijwillige fusiegolf werd eind
voorgaande legislatuur doorlopen.
Hierbij fuseerden 15 gemeenten succesvol tot 7 gemeenten. De betrokken
besturen getuigen van een succesvolle
fusie waarbij volgende opportuniteiten
werden gedetecteerd:
• Versterking van kwaliteit van de
				dienstverlening
• Verhogen competenties, deskundig				heid, capaciteit & back-up
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• Schuldovername door fusiebonus
• Verhogen innovatie en creativiteit
• Schaalvoordelen
(IT,
personeel,
				materiaal, ...)
• …
Richtinggevend beleidskader
voor periode 2020-2025
Anno 2020 laat de Vlaamse regering
deze legislatuur de gemeenten nog
steeds vrij in hun keuze voor een mogelijke fusie. De toenemende druk op de
bestuurskracht kan lokale besturen
immers zelf uitwijzen welke weg ze
moeten inslaan.
De Vlaamse regering schetst in
het nieuwe beleidskader hoe zij de
gemeenten wil stimuleren om vrijwillige
fusies aan te gaan en hoe zij gemeenten
kan ondersteunen bij het nemen van hun
beslissing en de implementatie ervan.
Het beleidskader fusies gaat dieper in
op de financiële incentives, de ondersteuning van besturen en de aanpassing van het organieke kader. We zetten
de belangrijkste informatie even voor u
op een rij:
Financiële maatregelen
De financiële stimuleringsmaatregelen
die lokale besturen ondersteunen in de
fusie zijn gewijzigd en houden vanaf nu
rekening met de schaalgrootte van de
fusie. De Vlaamse Regering voorziet in
een financieel ondersteuningspakket in
de vorm van een schuldovername voor
fusieoperaties die een bepaalde mini-

€
male schaalgrootte bereiken en ingaan
vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode
in 2024.
De schuldovername wordt gedifferentieerd op basis van de grootte van de
nieuwe fusiegemeente. Een fusie van
minder dan 20.000 inwoners wordt
dus niet meer beloond (maar is wel nog
mogelijk), omdat de Vlaamse Regering
wil vermijden dat fusiegemeenten na
afloop vaststellen dat ze nog steeds
niet over voldoende bestuurskracht
beschikken. De fusiebonus bedraagt
maximaal 50 miljoen per fusieoperatie Daarnaast is er een garantieregeling uitgewerkt voor het gemeentefonds
opdat de fusiege-meenten nooit minder
kunnen ontvang-en dan ze gezamenlijk
ontvingen voor de fusie.
Operationele ondersteuning
Naast de financiële ondersteuning, voorziet de Vlaamse overheid de volgende
fusieronde in meer ondersteuning in
fusietrajecten. ABB vormt hier de centrale toegangspoort tot alle fusie-informatie.
Daarnaast ABB voorziet een afwegingskader voor het bestuur, waarmee
de gemeenten een inschatting kunnen
maken van kansen en bedreigingen, om
vervolgens de principiële en definitieve
beslissing tot fusie te motiveren. ABB
maakt ook een ondersteunend draaiboek en fusiefiche met stuurgegevens
op voor alle betrokken partijen. Ten
slotte heeft ook de provinciegouverneur

Inwoners nieuwe gemeente Subsidie
< 20.000 inwoners

X

> 20.000 inwoners

€ 200/inwoner

> 25.000 inwoners

€ 300/inwoner

> 30.000 inwoners

€ 400/inwoner

> 35.000 inwoners

€ 500/inwoner

een ondersteunende rol en de mogelijkheid om een fusiebegeleidingsteam
samen te stellen.
Twee schepenen in
de eerste legislatuur
De nieuwe fusiegemeente zal in de
eerste legislatuur twee schepenen
extra krijgen. De daaropvolgende legislatuur is er nog sprake van één extra
schepen. Dit betreft enerzijds een politiek compromis (de impact op het aantal
mandaten is immers groot), maar is ook
in het leven geroepen om de transitie
die gepaard gaat met een fusie op een
betere manier (ook aan politieke zijde) te
kunnen ondervangen.
Aanpassingen aan het organieke kader
Ten slotte werd het Decreet Lokaal Bestuur geoptimaliseerd in functie van de
ervaringen uit de fusiegolf van de vorige
legislatuur. Artikels die in de vorige fusieronde tot interpretatieproblemen leidden,
werden verduidelijkt en aangepast.
Daarnaast werden ook verschillende
bezwarende artikels vereenvoudigd,
zoals de vervroegde installatievergadering, beperkte mobiliteitsmogelijkheden
voor medewerkers en voormalige algemeen en financiële directeuren en de
ingewikkelde rechtsopvolging.
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Fusie: een complex
verandertraject
Fusies betreffen complexe verandertrajecten voor zowel de interne organisatie, als de externe omgeving.
Externe omgeving: het
vraagstuk van de identiteit
We merken dat fusies vaak gepaard
gaan met een identiteitsvraagstuk. Ieder
lokaal bestuur heeft eigen kenmerken en
gebruiken waar inwoners zich mee identificeren. Deze identiteit, vaak gevoed
door socio-culturele, economische,
demografische en andere omgevingskenmerken, werkt verbindend tussen
inwoners, ondernemingen, middenveld
en het lokale bestuur.
Het ‘WIJ’-gevoel bewaken is in een
fusietraject essentieel. In de zoektocht naar een fusiepartner wordt vaak
gezocht naar complementariteit en de
socio-economische samenhang tussen
de potentiële partners. Het is hierin
van belang om objectief onderzoek
en analyse naar potentiele partners te
doen, zodat u een keuze kan maken,
gebaseerd op zowel sociaal-emotionele
als rationele elementen.
Identiteitsverandering kan bedreigend
worden ervaren door de inwoners. Het
belang van voldoende en transparante
communicatie over het fusietraject en
betrokkenheid van de inwoners in het
traject is cruciaal om voldoende draagvlak op te bouwen.
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Interne organisatie: een
allesomvattende verandering
Een fusie is een (zeer) ingrijpende oefening met impact op de werking en organisatie van de betrokken lokale besturen
waarbij nagenoeg alle medewerkers
betrokken zijn en waarbij alle processen in vraag moeten worden gesteld.
Een gedegen verandermanagement en
projectmanagement zijn fundamenteel
om fusietrajecten te laten slagen.
Hou in een fusie dan ook voldoende
rekening met:
• De mogelijkheid om producten, diens				ten en het dienstverleningsaanbod
				te herdenken
• Het ontwerpen van een geïnte				greerde organisatiestructuur die ook
				in de toekomst sterkt staat
• De impact van de fusie op de functies,
			 rollen en taken en de impact op de
		 individuele medewerker
• De veranderingsbereidheid van de
				medewerkers
• De verschillende organisatieculturen
• …
De betrokkenheid van alle actoren
(medewerkers en mandatarissen) is
hierbij dan ook primordiaal om tot een
geslaagd en gedragen traject te komen.

Samenwerking, fusie,
regiovorming: hoe kiest u de
juiste samenwerkingsvorm?
Steden en gemeenten moeten dus
steeds vaker de evenwichtsoefening
maken tussen ‘alles zelf blijven doen’,
‘samenwerken’ en/of ‘fusioneren’.
De juiste keuze maken om op lange
termijn uw bestuurskracht aan te scherpen vormt de uitdaging, maar de vraag
stelt zich hoe u dit het beste kan doen?
Vooraleer u in een samenwerking
stapt of de weg van de fusie inslaat, is
het belangrijk af te bakenen op welke
vlakken een samenwerking wenselijk/
mogelijk is en welke scenario’s u als
lokaal bestuur kan volgen.
Zal samenwerking voldoende en
structureel de lokale bestuurskracht
versterken? Of moeten we verder gaan
en een fusie overwegen om onze doelstellingen te bereiken?
Naargelang de keuze van het samenwerkingsverband, kan het gaan om
een losse samenwerking of een ingrijpend veranderingstraject. Ondanks het
verschil in impact op uw werking, zijn de
te volgen stappen voor elke succesvolle
samenwerking vergelijkbaar.
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Een uitdagend, maar lonend project
Kiezen voor samenwerking is kiezen
voor een uitdagend, maar lonend traject.
Goed begonnen is ook hier half gewonnen: een doordachte, weloverwogen
voorbereiding met voldoende draagvlak
en betrokkenheid van alle medewerkers en stakeholders, gecombineerd met
een projectmatige aanpak en afgebakende prioriteringen zijn cruciaal om een
bestendigde samenwerking te creëren
die leidt tot een nieuwe, moderne en
professionele lokale besturen.
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U staat er niet alleen voor!
CC Consult begeleidt u graag in iedere
stap van dit traject.
Als externe partner en expert in fusieen verandermanagement, met 30 jaar
ervaring in de ondersteuning van lokale
besturen, is CC Consult de geknipte
partner om met u de grote denkoefening te doen.
Neem gerust vrijblijvend contact op met
ChrisDeBock@ccconsult.be voor meer
informatie.
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