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1 Inleiding 
 
1.1 Achtergrond 
 
Op 19 juli 2002 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van gemeentedecreet 
principieel goed. Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 
Jeugd en Ambtenarenzaken, Paul Van Grembergen, vroeg de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen (SERV) en de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB) 
advies te geven over het voorontwerp van Gemeentedecreet. 
Naar verluidt zou de Vlaamse regering begin november kennis nemen van de 
verschillende adviezen om de ontwerptekst vervolgens opnieuw goed te keuren en 
voor advies naar de Raad van State te sturen (VVSG, 2002: 1). Het blijft de bedoeling 
de parlementaire bespreking in het voorjaar van 2003 te houden, nadat de Raad van 
State zich heeft uitgesproken. De regering hoopt het decreet nog vóór het zomerreces 
van 2003 te laten goedkeuren door het Vlaams parlement. 
 
Het Gemeentedecreet vindt zijn oorsprong in het Vlaams regeerakkoord van 13 juli 
1999, het aanvullend regeerakkoord van juli 2001 en het Lambermontakkoord. Het 
Lambermontakkoord maakte de gewesten per 1 januari 2002 bevoegd voor de meeste 
elementen van organieke regelgeving van gemeenten: de verkiezing, de 
samenstelling, de organisatie, de bevoegdheid en werking van de provinciale en 
gemeentelijke instellingen en de wijziging van de gemeentegrenzen. De organieke 
O.C.M.W.-Wet, de bevoegdheid inzake de registers van de burgerlijke stand, de 
politie en de pensioenstelsels van het personeel blijven federale materie. 
 
Het Lambermontakkoord heeft geleid tot een aanpassing van het Vlaams 
regeerakkoord. In juli 2001 presenteerde de Vlaamse regering dan ook haar 
aanvullend regeerakkoord. De tekst bevat een aantal algemene politieke opties 
waarover de coalitiepartners het eens konden zijn: de rechtstreekse 
burgemeesterverkiezing, de constructieve motie van wantrouwen, de decumul en de 
overschakeling naar het stelsel D’Hondt bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
De Vlaamse regering heeft zowel in haar regeerakkoord als in de memorie van 
toelichting van het voorontwerp enkele krachtlijnen van de nieuwe regelgeving 
vastgelegd. Zo wil het Gemeentedecreet een instrumentarium aanreiken om de 
“kwaliteit van de bestuurshandelingen en de dienstverlening van de lokale besturen te 
waarborgen en de inspraak en betrokkenheid van de burger te verbeteren”. In de 
memorie van toelichting van het voorontwerp wordt deze algemene beleidsvisie 
vertaald in tien strategische doelstellingen: 

- het verhogen van het democratisch gehalte van de besturen: goed 
functionerende politieke organen die zich met de essentie bezig houden, 
namelijk het bepalen van het beleid van de gemeente; 

- het verbeteren van het management: maximale verantwoordelijkheid geven aan 
het ambtelijke niveau (uitvoeringsverantwoordelijkheid, beleidsvoorbereidende 
rol); 
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- het invoeren van een strategische planning; 
- ruimte laten aan de gemeenten voor zelfregulering: het voorontwerp van 

gemeentedecreet stuurt enkel op de hoofdlijnen; 
- het voeren van een modern personeelsbeleid mogelijk maken; 
- het invoeren van een modern financieel beleid; 
- ruimte laten aan de gemeenten voor vormen van interne en externe 

verzelfstandiging; 
- het aanbieden van een modern kader voor publiek-private samenwerking; 
- het intern toezicht versterken, het extern toezicht beperken; 
- de betrokkenheid van de burger verhogen: raadpleging van de burgers over 

sommige beleidsvragen, introduceren van klachtenmanagement. 
 
Het basisdecreet en de verschillende uitvoeringsbesluiten die er nog op zullen volgen, 
zijn de operationalisering van deze doelstellingen. De strakke timing die de politiek 
zichzelf heeft opgelegd – de parlementaire goedkeuring van het decreet vóór het 
zomerreces van 2003 en dus voor de verkiezingen van volgend jaar –, maakt de 
totstandkoming van het decreet tot een uitdaging. Onder de grote tijdsdruk sneuvelde 
alvast het voornemen van de regering om het veld te raadplegen. De VVSG werd niet 
formeel om een standpunt gevraagd (VVSG, 2002: 1). 
 
Het voorbereidingsproces voor dit voorontwerp bleef intern: de administratie 
Binnenlandse Aangelegenheden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vlaamse ministeriële kabinetten en een advocatenkantoor (HRBB, 2002: 6). 
 
Met haar aanpak wekt de Vlaamse regering de indruk dat ze snelheid verkiest boven 
kwaliteit. Belangrijke en ingrijpende opties zijn nauwelijks gemotiveerd. De memorie 
van toelichting blijft opvallend stil over enkele politieke keuzes. Welk effect hebben 
de voorstellen, wat hoopt men ermee te bereiken, op welke ervaringen zijn ze 
gebaseerd om ze absoluut door te voeren, welk probleem wil de regering ermee 
oplossen? De regering geeft in de memorie van toelichting geen afdoende 
antwoorden op deze vragen. Toch lijkt deze motivering meer dan nodig. Over de 
rechtstreekse burgemeesterverkiezing bestaat bijvoorbeeld heel wat scepsis. Tijdens 
een consultatieronde van de VVSG stemde meer dan 80 procent van de deelnemers 
tegen het regeringsvoorstel (VVSG, 2002: 10). 
 
 
1.2 Focus en opbouw 
 
Dit artikel heeft niet de ambitie een exhaustieve bespreking te voeren van de 
verschillende hoofdstukken en thema’s uit het voorontwerp van Nieuw 
Gemeentedecreet. Daartoe kan worden verwezen naar verschillende bronnen: 

- het voorontwerp van Nieuw Gemeentedecreet en de memorie van toelichting; 
- formeel advies van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB); 
- formeel advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV); 
- nota van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 
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De invalshoek van dit artikel is duidelijk anders dan de invalshoek van de adviezen. 
De paper bestudeert het nieuwe organogram, uitgaande van de krachtlijnen van het 
voorontwerp van Gemeentedecreet. Daarbij worden diverse actoren en hun nieuwe 
machtsverhoudingen besproken en vergeleken met de actuele situatie uit de Nieuwe 
Gemeentewet. Ook te verwachten knelpunten komen aan bod. Na een beknopt 
overzicht van de huidige situatie wordt ruim ingegaan op de nieuwe bepalingen van 
het voorontwerp. Op basis van het voorontwerp kan een nieuw organogram worden 
geconstrueerd, het decretaal model. 
 
Het perspectief van de tekst is meervoudig. Enerzijds wordt de bestaande federale 
regelgeving (Nieuwe Gemeentewet) vergeleken met de nieuwe Vlaamse regelgeving 
(Gemeentedecreet). Anderzijds zijn in de analyse ook volgende overwegingen 
aanwezig: 

- het veranderingsaspect van nieuwe regelgeving; 
- de éénduidigheid: zijn de voorstellen uit het voorontwerp te rijmen met de 

principiële uitgangspunten ervan? 
- de schaalgrootte van gemeenten (en diversiteit daarin): is dit voorontwerp een 

decreet voor alle gemeenten? 
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2. Organogram volgens de Nieuwe Gemeentewet (NGW) 
 
In de literatuur met betrekking tot de Belgische gemeenten wordt vaak een 
onderscheid gemaakt tussen drie ideaaltypes van gemeentelijke organisatie: het 
wettelijk model, het schepenmodel en het diensthoofdenmodel.1 
Empirisch onderzoek wees uit dat het wettelijk model en het schepenmodel ongeveer 
in dezelfde mate voorkomen. Het diensthoofdenmodel heeft minder ingang gevonden 
(De Leemans, 1998: 36 e.v.). Er zijn evenwel geen exacte cijfers voorhanden. De 
cijfers verschillen naargelang de operationalisering die men hanteert. 
 
 
2.1 Het wettelijk organisatiemodel 
 
Het wettelijk model voor de gemeentelijke organisatie is het model zoals het 
rechtstreeks uit de Nieuwe Gemeentewet kan worden afgeleid en zoals het hieronder 
grafisch wordt voorgesteld.2 
 

 
Figuur 2.1: Het wettelijk model 

 
Het schema vermeldt de drie politieke actoren van het gemeentebestuur: de 
burgemeester, het college en de gemeenteraad, die elk hun voorbehouden 
bevoegdheden hebben. De gemeenteraad kan bovendien imperatieven geven aan het 

                                                 
1 De beschrijving van deze drie modellen werd overgenomen uit een artikel dat werd gepubliceerd 
in OCMW-visies en dat met het oog op dit proefschrift in geringe mate werd herwerkt (De Leemans, 
1998). 
2 Het model vertoont gelijkenis met het secretarismodel van Huijsmans (Bekke, s.d.: 20 e.v). 
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college wat uitvoerende zaken betreft. De burgemeester heeft niet enkel eigen 
bevoegdheden. Hij maakt ook deel uit van het college. 
De ontvanger staat rechtstreeks onder het gezag van het college. Vanuit zijn functie 
zal hij instructies kunnen geven aan dat deel van de gemeentelijke diensten dat zich 
bezig houdt met de financiën. De politiecommissaris staat onder het gezag van de 
burgemeester en onder toezicht van de procureur-generaal van het Hof van Beroep. 
Op zijn beurt oefent hij het gezag uit over de leden van het gemeentelijk 
politiekorps.3 
In het schema komt de gemeentesecretaris naar voor als centrale figuur ten aanzien 
van de gemeentelijke diensten. Aansluitend bij Mintzberg’s visie op management kan 
men stellen dat de gemeentesecretaris de interne consistentie binnen de organisatie 
dient na te streven en erover moet waken dat de organisatie extern consistent is met 
de omgeving. In het kader van de gemeentelijke organisatie betekent dit laatste, gelet 
op de primauteit van de politiek, zorgvuldig rekening houden met wat de politieke 
actoren aan beleidsopties naar voor schuiven en deze confronteren met het geheel aan 
mogelijkheden waarover het uitvoerend apparaat beschikt of kan beschikken. De 
gemeentesecretaris kan dus samen met de politieke instellingen van de gemeente de 
strategische top worden genoemd. 
 
 
2.2 Alternatieven voor het wettelijk model 
 
2.2.1 Schepenmodel 
 
Naar aanleiding van een mogelijke herziening van de wetsbepalingen in verband met 
de gemeentesecretaris in de Nieuwe Gemeentewet, circuleerde er ten tijde van de 
parlementaire procedure een tegenvoorstel dat betrekking had op de positie van de 
secretaris. Het is dit tegenvoorstel dat de basis vormt van wat het schepenmodel 
wordt genoemd.4 
 
Het wetsvoorstel van de kamerleden Clerfayt en Spaak was, wat de secretaris betreft, 
geïnspireerd op een (al te) strikte interpretatie van de gemeentewet van vóór 1990. In 
zekere zin wou het voorstel de klok terugdraaien van de gemeenten die op een 
spontane manier de secretaris tot centrale figuur van de administratie hadden 
gemaakt. Door de wetswijziging van 1990 is de logica achter het voorstel echter 
onverzoenbaar geworden met de sindsdien geldende wettelijke bepalingen omtrent de 
secretaris. 
 

                                                 
3 Naar aanleiding van de recente politiehervorming werden op lokaal niveau nieuwe politiezones 
gecreëerd, die in de meeste gevallen de gemeentegrenzen overschrijden. De bevoegdheden van de 
burgemeester worden in die nieuwe politiezones uitgeoefend door de voorzitter van het nieuwe 
college van burgemeesters van de betrokken gemeenten. 
4 Het schepenmodel is geïnspireerd op het (verworpen) wetsvoorstel van Clerfayt en Spaak (Kamer, 
Parl. St., 306/1 - 1988). Als dusdanig heeft het een sterke verwantschap met het departementale 
model van Bakkenist en King, zoals dit wordt besproken door Bekke (Bekke, s.d.: 19 e.v.). 
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In het schepenmodel wordt afgestapt van het principe dat het college een bij uitstek 
collegiaal orgaan is. De wettelijke regeling heeft weliswaar nooit verboden dat er 
binnen de schoot van het college een vorm van arbeidsverdeling ontstond. Elke 
schepen kon en kan bevoegd worden voor één of meerdere domeinen van het 
gemeentelijk beleid, althans wat de voorbereiding en de opvolging van de 
beslissingen betreft (Dujardin, 2000: 134). Echter, een probleem van wettelijkheid 
stelt zich wanneer deze taakverdeling meer omvat dan de politieke voorbereiding en 
opvolging. In dat geval wordt de instructiemacht ten aanzien van het personeel door 
de respectieve schepenen uitgeoefend. Het was deze in een aantal gemeenten 
spontaan gegroeide instructiemacht van de individuele schepenen die door het 
voorstel Clerfayt-Spaak zou worden geïnstitutionaliseerd. 
 
In het schepenmodel overleggen de schepenen elk apart met de respectieve 
diensthoofden zonder de secretaris daarin te kennen. Verwijzend naar Mintzberg kan 
men stellen dat de secretaris – eventueel samen met enkele directe medewerkers – in 
het schepenmodel een staffunctie krijgt, namelijk een soort technostructuur ten 
aanzien van de burgemeester en een ondersteunende dienst – namelijk voor het 
opmaken van de notulen van de vergaderingen – ten aanzien van de raad en het 
college (Mintzberg, 1992: 10). 
 
Het spreekt voor zich dat het direct contact tussen schepenen en diensthoofden het 
werk van de gemeentesecretaris aanzienlijk zal verlichten en in bepaalde mate zelfs 
de kwaliteit van de communicatie tussen politiek en uitvoerende kern zal vergroten. 
In feite zullen de diensthoofden ook hier als een soort middenkader functioneren. 
Door de veel directere tussenkomst van de schepenen lijken de individuele schepenen 
meer dan in het wettelijk model de functie van strategische top op zich te nemen. Dit 
wordt in onderstaand schema weergegeven. 
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Figuur 2.2: Het schepenmodel 

 
 
2.2.2 Diensthoofdenmodel 
 
Sinds enige jaren wordt ervoor gepleit de tegenstelling tussen het wettelijk model en 
het schepenmodel te overstijgen door de introductie van het zogenaamde 
diensthoofdenmodel.5 (De Leemans, 1996: 42 e.v.; Plees, 1997: 7) Het 
diensthoofdenmodel vormde ook het uitgangspunt van het managementteammodel, 
dat door de auteurs van de proeve voor een nieuw Vlaams gemeentedecreet werd 
voorgesteld (Maes & Boes, 2001: 239). In dit model vormen de gemeentesecretaris, 
de ontvanger en de verschillende diensthoofden een soort team dat samen, onder de 
hoge leiding van het college, de strategische top vormt. Binnen deze strategische top 
is onderlinge aanpassing het centrale coördinatiemechanisme. Naar de verschillende 
diensten blijft direct toezicht van wezenlijk belang, in eerste instantie uitgeoefend 
door de verschillende dienstchefs, in hogere instantie door de gemeentesecretaris.6 
 

                                                 
5 Het diensthoofdenmodel is geïnspireerd op de structuur die het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap heeft aangenomen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1991). 
6 De stippellijn tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris duidt erop dat de burgemeester 
ook autonome bevoegdheden heeft (los van het college), die aanleiding kunnen zijn tot het geven 
van opdrachten aan de gemeentesecretaris. 
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Figuur 2.3: Het diensthoofdenmodel 

 
In tegenstelling tot het schepenmodel, raakt het diensthoofdenmodel niet aan de 
wettelijk bepaalde hiërarchische positie van de gemeentesecretaris. Evenmin wordt in 
dit model het collegialiteitsprincipe van het schepencollege geschonden. De 
gemeentesecretaris kan op perfecte wijze de hem bij wet voorgeschreven taken 
uitoefenen. 
 
Toch is er een belangrijk verschil met het wettelijk model. In tegenstelling tot het 
wettelijk model wordt de strategische ambtelijke top niet langer enkel door de 
secretaris gevormd. Ook de diensthoofden maken integraal deel uit van deze (interne) 
strategische top. In plaats van de secretaris als algemeen manager te beschouwen is er 
in het diensthoofdenmodel veeleer sprake van een managementteam – een soort 
ambtelijk college – onder leiding van de secretaris. 
 
In het diensthoofdenmodel wordt de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie 
functioneel ondersteund door het feit dat er een optimale doorstroming is naar en 
vanuit de verschillende diensten, en doordat de specialistische kwaliteiten van de 
diensthoofden beter tot hun recht komen. Hierdoor wordt het ontbreken van een 
specifieke beleidsvoorbereidende dienst – die men in andere landen wel aantreft – 
enigszins gecompenseerd.7 Ter ontlasting van de gemeentesecretaris kan in een staf 
worden voorzien. 
 

                                                 
7 De Nederlandse situatie waar vaak de zogenaamde secretarie instaat voor de beleidsvoorbereiding, 
terwijl de diensten zich hoofdzakelijk met de uitvoering van het beleid bezig houden, kent wel 
verwantschap met de thans op federaal niveau voorgestelde Copernicus-hervorming, maar is zonder 
voorwerp voor wat de Belgische lokale besturen betreft. 
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Maar doordat in het diensthoofdenmodel de politieke primauteit overeind blijft, is 
ook de basisvoorwaarde vervuld om het systeem democratisch te noemen. Met het 
diensthoofdenmodel zijn derhalve de basisvoorwaarden gerealiseerd voor een 
kwaliteitsvol gemeentelijk openbaar bestuur. 
 
De belangrijkste kwaliteit van het model bestaat er echter in dat het functioneel de 
autonomie ondersteunt, zowel die van de ambtenarij als die van het college. Door te 
handelen als een team zullen de leidinggevende ambtenaren minder vatbaar zijn voor 
ongeoorloofde tussenkomsten van individuele schepenen. Bovendien wordt het – 
naarmate de leidinggevende ambtenaren meer gaan handelen als een team – ook voor 
de schepenen interessanter zich als een team op te stellen: het collegialiteitsbeginsel 
van het college van burgemeester en schepenen wordt derhalve functioneel 
ondersteund (Plees, 1997: 9). 
 
In die configuratie worden zowel het college als de ambtenarij gedwongen zich toe te 
leggen op hun basistaken. Voor het college is dat het beleid voeren door in te staan 
voor de agendasetting, de beslissing en de controle. Het beleid doelmatig ingang doen 
vinden door in te staan voor de voorbereiding, de eigenlijke uitvoering en een 
gesystematiseerde evaluatie zijn taken van de ambtenarij. De administratie is hierbij 
verantwoording verschuldigd aan het college. Het college is op zijn beurt 
verantwoording verschuldigd aan de burgers (De Leemans, 1998: 38 e.v.). 



 12

3. Organogram volgens het voorontwerp van Nieuwe 
Gemeentedecreet (NGD) 

 
3.1 Het decretaal model 
 
De Vlaamse regering kiest in het voorontwerp van Gemeentedecreet voor het 
diensthoofdenmodel. De memorie van toelichting geeft aan dat het voorontwerp de 
gemeentelijke diensten een maximale verantwoordelijkheid inzake 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering wil geven. Het ambtelijke model, waarvan in het 
voorontwerp sprake, is gebaseerd op de samenwerking tussen de gemeentedirecteur – 
de nieuwe naam voor de gemeentesecretaris – en de diensthoofden. Dit is het 
diensthoofdenmodel.8 De keuze voor het diensthoofdenmodel komt tot uiting in de 
verplichting voor de gemeentedirecteur om bij de uitoefening van zijn 
voorbereidende taken in het managementteam met de diensthoofden overleg te 
plegen. 
 
Omdat in het voorontwerp van decreet uit wordt gegaan van het diensthoofdenmodel, 
kunnen we hier spreken van het ‘decretaal model’. Dit decretaal model komt 
grotendeels overeen met het diensthoofdenmodel dat hierboven is besproken. 
 

 
Figuur 3.1: Het decretaal model 

                                                 
8 Het diensthoofdenmodel kwam al aan bod in: 2.2 Alternatieven voor het wettelijk model. 
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3.1.1 Administratie 
 
De gemeentedirecteur is de leidend ambtenaar van de gemeentelijke diensten. Hij 
heeft de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en is hoofd van het 
gemeentepersoneel. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen. 
De gemeentedirecteur vormt de verbinding tussen het ambtelijke en het politieke 
niveau. 
 
De diensthoofden verzorgen de dagelijkse leiding en coördinatie van de verschillende 
gemeentelijke diensten. Het decreet voorziet in de mogelijkheid dat de 
gemeentedirecteur bepaalde bevoegdheden delegeert aan de diensthoofden. 
 
Het managementteam is de stafvergadering van de gemeentedirecteur, de financieel 
beheerder en de diensthoofden. Het team, dat onder leiding staat van de 
gemeentedirecteur, ondersteunt de taakverdeling en de coördinatie van de 
gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de 
beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de 
organisatie en van de werking van de gemeentelijke diensten, evenals de interne 
informatiedoorstroming en communicatie. Het managementteam vervult de rol van 
informeel overlegorgaan. In bepaalde aangelegenheden is dit overleg verplicht. Dit is 
onder meer het geval bij het opzetten van interne controleprocedures, het opstellen 
van voorontwerpen door de gemeentedirecteur en de financieel beheerder. 
 
De gemeentedirecteur wordt sterker betrokken bij de beleidsvoorbereiding. De 
gemeendirecteur wordt belast met het opstellen van de voorontwerpen van de 
basisinstrumenten van het gemeentelijk organisatiemanagement (organogram), het 
personeelsmanagement (personeelsbehoeftenplan, personeelsformatie en de 
rechtspositieregeling van het personeel) en het strategische management (onder meer 
de strategische nota van de meerjarenplanning en de jaarlijkse beleidsnota). 
 
Ook het opzetten van interne controleprocedures is een taak van de 
gemeentedirecteur. Hij heeft de verplichting om hierover overleg te plegen met het 
managementteam. 
 
De functie van de ontvanger wordt opgesplitst in twee gescheiden functies: de 
financieel beheerder en de gemeentelijke auditor. 
 
De financieel beheerder is het diensthoofd van de financiële dienst. Hij staat in voor 
het eigenlijke financieel beheerder, voert de boekhouding en is verantwoordelijk voor 
het thesaurie-, het debiteuren- en het crediteurenbeheer. Hij is eveneens bevoegd voor 
de inning van de ontvangsten en de verrichting van de uitgaven. De beheerder 
rapporteert aan de gemeentedirecteur. In het organogram komt de financieel 
beheerder, net als andere diensthoofden, onder de gemeentedirecteur te staan. 
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De gemeentelijke auditor rapport de gemeenteraad over de wettelijkheid en de 
regelmatigheid van de genomen beslissingen. Deze functie is onafhankelijk van de 
ambtelijke lijn. De auditor moet de controlerol van de gemeenteraad versterken. Om 
de onafhankelijkheid te bewaren, staat de gemeentelijke auditor buiten het gezag van 
de burgemeester en schepenen en gemeentedirecteur. 
 
De auditor heeft niet alleen controletaken, hij geeft ook advies. Hij adviseert het 
college over de ontwerpen van de belangrijkste besluiten betreffende 
personeelsbeleid (personeelsbehoeftenplan, personeelsformatie en 
rechtspositieregeling van het personeel) en financieel management (financiële nota 
van het meerjarenplan en het jaarlijks budget). 
 
Een budgethouder krijgt een budget ter beschikking waarmee hij 
beleidsdoelstellingen moet realiseren. Het toevertrouwde budget is taakstellend. Voor 
alles wat niet onder het dagelijks bestuur valt, is het college van burgemeester en 
schepenen budgethouder. Voor het dagelijks bestuur is de gemeentedirecteur 
budgethouder. De gemeentedirecteur kan zijn bevoegdheid delegeren aan andere 
personeelsleden. “Deze taakverdeling sluit aan bij de keuze voor maximale 
responsabilisering van het ambtelijk niveau, zonder de primaire verantwoordelijkheid 
van de politiek voor het gemeentebestuur te negeren”, aldus de memorie van 
toelichting. 
 
De door de budgethouders voorgenomen financiële verbintenissen worden 
voorafgaandelijk door de auditor op wettigheid en regelmatigheid gecontroleerd. Als 
de verrichting wettig en regelmatig wordt bevonden, geeft de gemeentelijke auditor 
een visum. De geviseerde verrichtingen kunnen dan door de financieel beheerder 
worden uitgevoerd. 
 
 
3.1.2 Politiek 
 
Eén van de doelstellingen van het Gemeentedecreet is de versterking van de 
gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt een grotere rol in de beleidsagendering, de 
beleidsbepaling en de beleidscontrole. De gemeenteraad heeft de volheid van 
bevoegdheid, maar kan ook een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Enkele voorstellen moeten de gemeenteraad versterken: de verkiezing van een eigen 
voorzitter, het creëren van een zeer ruim inzagerecht voor elk gemeenteraadslid, het 
recht om het college te interpelleren over het gevoerde beleid, de mogelijkheid om 
fracties te ondersteunen met fractiepersoneel, de toevoeging aan de gemeenteraad van 
de functie van de gemeentelijke auditor. De gemeenteraad kan ook een constructieve 
motie van wantrouwen tegen het voltallige schepencollege aannemen, niet tegen 
individuele schepenen. Een motie tegen de verkozen burgemeester kan evenmin. 
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De gemeenteraad stelt de ambtelijke top aan: de gemeentedirecteur, de financieel 
beheerder, de gemeentelijke auditor en de diensthoofden. Het voorontwerp bepaalt 
dat de evaluatie van de gemeentedirecteur, de financieel beheerder en de 
gemeentelijke auditor door een bijzondere gemeenteraadscommissie gebeurt. Deze 
commissie telt evenveel leden van de meerderheidsfracties als van de 
minderheidsfracties. Externe deskundigen stellen een voorbereidend rapport op. 
 
In het Gemeentedecreet blijft het aantal gemeenteraadsleden in vergelijk met de 
Nieuwe Gemeentewet onveranderd, terwijl een vermindering van het aantal 
schepenmandaten wordt doorgevoerd. 
 
Het college van burgemeester en schepenen krijgt een beleidsvoorbereidende en 
beleidsuitvoerende rol, en wordt hierin ondersteund door de administratie onder 
leiding van de gemeentedirecteur. 
 
Een belangrijke vernieuwing in het voorontwerp van Gemeentedecreet is de 
rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. De burgemeester wordt niet langer 
benoemd, maar rechtstreeks verkozen door de burgers. De rechtstreekse verkiezing 
van de burgemeester vindt plaats gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing. De 
kandidaat-burgemeester wordt samen met een running mate (in twee rondes) 
verkozen. De kandidaat-burgemeester moet tevens kandidaat-gemeenteraadslid zijn. 
De opvolger, de running mate, behoort tot dezelfde partij als die van de kandidaat-
burgemeester. De verkozen burgemeester wordt formateur bij de vorming van een 
schepencollege. Indien de burgemeester hier niet in slaagt, kan er een college worden 
gevormd zonder de partij van de burgemeester – cohabitation. Het voorontwerp van 
Gemeentedecreet wijzigt ook de wijze van verkiezing van de schepenen. Kandidaat-
schepenen worden namelijk gezamenlijk voorgedragen.9 
 
Hoewel de burgemeester geen voorzitter van de gemeenteraad meer is, behoudt hij 
het recht om de gemeenteraad samen te roepen en punten op de agenda van de raad te 
plaatsen. De burgemeester en schepenen blijven zitting hebben in de raad. 
 
Het decreet maakt het mogelijk om gemeentepersoneel ter beschikking te stellen van 
de kabinetten en de gemeenteraadsfracties. 

                                                 
9 Zo worden ook de kandidaten voor de Vlaamse regering verkozen. 
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3.2 Bespreking 
 
3.2.1 Het model 
 
Verwacht wordt dat de formele invoering van het diensthoofdenmodel een weerslag 
zal hebben op de lokale verspreiding van het schepenmodel. Toch zal het 
Gemeentedecreet, dat het diensthoofdenmodel inschrijft, niet het einde inluiden van 
het schepenmodel in Vlaamse gemeenten. De Nieuwe Gemeentewet heeft het bestaan 
van alternatieve modellen ook niet verhinderd. Vlaamse gemeenten combineren 
elementen van het wettelijk, het diensthoofden- en het schepenmodel. De modellen 
bepalen de wijze waarop intern wordt gecommuniceerd 
 
Het schepenmodel zet zich door in gemeenten waar schepenen zich als diensthoofd 
profileren. Niet enkel schepenen, ook diensthoofden lijken dit model in stand te 
houden. Voor een leidinggevende ambtenaar is de schepen immers een 
aanspreekpunt. De schepen geeft hem informatie en instructies. Veel hangt hier af 
van de opstelling van de gemeentesecretaris. Als de secretaris informatie achterhoudt 
en ‘flessenhals’ van de gemeentelijke organisatie is, zullen diensthoofden en 
schepenen sneller geneigd zijn te handelen naar het schepenmodel. In vele, ook 
kleinere gemeenten werkten de topambtenaren – dit is vaak enkel de secretaris 
wegens een gebrek aan diensthoofden – het laatste decennium steeds nauwer samen 
met het college. Dit gebeurde gewoon situationeel omwille van de steeds 
omvangrijker en complexer wetgeving. Ook de nood om gedurende de legislatuur als 
groep voor de gemeente nodige en nuttige dingen te realiseren, versterkte die trend. 
De politici deden dat vanuit hun verkiezingsprogramma, de secretaris vanuit zijn 
expertise en dossierkennis. 
 
De oprichting van een managementteam formaliseert de bestaande toestand in de 
meeste, ook kleinere, gemeenten. Een diensthoofd is daardoor minder afhankelijk van 
een schepen. De formalisering van het diensthoofdenoverleg zal duidelijkheid 
scheppen voor ieders positie. Het team is er om de gemeentedirecteur bij te staan in 
zijn taken, ook inzake ondersteuning van de politieke besluitvorming. In het 
diensthoofdenmodel verkrijgen de diensthoofden hun informatie via het 
managementteam. 
 
Gemeenten zullen naar aanleiding van de verplichte oprichting van een 
managementteam gaan nadenken over hun interne organisatie. De interne organisatie 
is immers bepalend voor de samenstelling van het team. Het managementteam van 
een gemeente met een platte organisatiestructuur (grote ‘span of control’) zal uit veel 
diensthoofden bestaan. Hoe groter het managementteam, hoe minder efficiënt haar 
werking. De verplichte invoering van een managementteam zal dus op enkele 
plaatsen leiden tot een versmalling van de organisatie. Diensten zullen worden 
geclusterd, waardoor het aantal chefs kan worden teruggebracht: de samenvoeging 
van de dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Milieu tot de dienst 
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Grondgebiedzaken, de dienst Burgerlijke Stand en de dienst Bevolking die samen 
worden gebracht tot een dienst Bevolking. 
 
Ook de gemeentegrootte heeft gevolgen voor de samenstelling van het team. In kleine 
gemeenten, waar weinig ambtenaren van niveau A werken, zullen ook ambtenaren 
van niveau B in het team worden opgenomen. Een managementteam bestaande uit 
ambtenaren van niveau A is niet haalbaar in kleine gemeenten. Het managementteam 
van grote gemeenten zal wel uitsluitend uit ambtenaren van niveau A (kunnen) 
bestaan. 
 
 
3.2.2 Knelpunten 
 

A. Politiek 
 

Het voorontwerp van gemeentedecreet stelt de versterking van de gemeenteraad als 
doel. De collectieve constructieve motie van wantrouwen, de ondersteuning van 
fracties, de verkiezing van de raadsvoorzitter door de gemeenteraad en de 
mogelijkheid tot interpellatie moeten de raad meer armslag geven. In het pakket 
voorstellen ter versterking van de gemeenteraad ontbreken echter twee maatregelen. 
Ook het recht en de plicht van raadsleden om zich bij te scholen en een coherent 
statuut voor raadsleden passen in een strategie ter versterking van de gemeenteraad. 
 
Ook ná het voorontwerp van Gemeentedecreet blijft de regeling betreffende het 
politiek verlof problematisch voor tewerkgestelden in de privé-sector. Voor deze 
mensen is de drempel om een politiek mandaat op te nemen zeer hoog. Ambtenaren 
genieten al een relatief goede regeling. Toch kan een betere regeling kan de 
oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingscategorieën – ambtenaren, 
onderwijzers en gepensioneerden – in de gemeenteraad tegengaan. Meer algemeen, 
voor raadsleden in middelgrote en grote steden is het wenselijk te denken in de 
richting van deeltijds en bezoldigd politiek verlof (HRBB, 2002: 18). 
 
Andere keuze die het in voorontwerp wordt gemaakt, is deze van de rechtstreekse 
burgemeesterverkiezing. In een reactie wordt zowel door de VVSG (2002: 10) als 
door de HRBB (2002: 23-26) de vraag gesteld hoe de rechtstreekse verkiezing te 
rijmen valt met de doelstelling de gemeenteraad te versterken. Is het in het raam van 
een versterking van de gemeenteraad niet logisch te kiezen voor het raadsmodel, met 
de gemeenteraad die de burgemeester aanduidt?10 
 
Het resultaat van een rechtstreekse verkiezing zal in de meeste gevallen zijn dat de 
persoon met de meeste stemmen burgemeester wordt, zoals dat trouwens nu al in de 
overgrote meerderheid van de gemeenten het geval is. 
 

                                                 
10 Momenteel duidt een deel van de raadsleden de burgemeester aan. 
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Vele mandatarissen en ambtenaren vrezen dat de rechtstreekse verkiezing de op gang 
zijnde personificatie van de politiek in de hand werkt (VVSG, 2002: 10). De Hoge 
Raad stelt in haar advies: 

 
“De versterking van de gemeenteraad is een fundamenteel gegeven in een 

democratie-opvatting die steunt op groepsvorming, groepsdiscussies en afwegingen 
op een collectief niveau door een verkozen orgaan. De versterking van de 
gemeenteraad, en dus een bepaalde opvatting over democratie, staat centraal in het 
voorontwerp. Met de rechtstreekse verkiezing doet een meer gepersonaliseerde 
democratie-opvatting haar intrede in Vlaanderen.” (HRBB, 2002: 24) 
 
Door de verhoging van het showgehalte ten koste van grondig voorbereide en 
gedegen partijprogramma’s waaraan de burger blijkbaar steeds minder een boodschap 
heeft, stijgt ook de kans dat mediagenieke parlementariërs als kandidaat-
burgemeester worden uitgespeeld terwijl ze er niet aan denken dit mandaat effectief 
op te nemen. 
 
De rechtstreekse burgemeesterverkiezing verstoort het evenwicht tussen de 
gemeentelijke instellingen. Doordat zowel de gemeenteraad als de burgemeester 
rechtstreeks wordt verkozen, kunnen beide politieke actoren enige legitimiteit 
genieten. Op termijn kan dit echter leiden tot hoog oplopende spanningen tussen 
burgemeester en raad. Het voorontwerp doet weinig om mogelijke conflicten tussen 
de gemeenteraad (als beleidsbepaler) en de burgemeester, die zich meer als 
beleidsbepaler zal willen profileren, te vermijden. 
 

“De logica van de rechtstreekse verkiezing zou eerder te verzoenen zijn met 
een beperking van de beleidsbepalende rol van de gemeenteraad en met een 
versterkte controlerende rol van de gemeenteraad op de handelingen van de 
burgemeester.” (HRBB, 2002: 26) 
 
De formele macht van de burgemeester neemt niet toe. Het voorontwerp verandert 
weinig aan zijn bevoegdheidspakket. Het geeft hem alleszins geen nieuwe 
bevoegdheden die zijn verhouding met college en raad veranderen. Hij blijft het 
college voorzitten, maar verliest zijn raadsvoorzitterschap. Voorts mag de 
rechtstreekse verkozen burgemeester een gemeenteraad samenroepen en punten op de 
vergaderagenda plaatsen. Het regeringsvoorstel wijkt af van de regelgeving uit landen 
waar de burgemeester rechtstreeks verkozen wordt. Daar kreeg de verkozen 
burgemeester extra bevoegdheden zodat die zijn verkiezingsprogramma kon 
realiseren. 
 
De vraag is dus of de verkozen burgemeester van een Vlaamse gemeente in de 
toekomst iets zal kunnen aanvangen met het mandaat dat hij van de kiezer krijgt. 
Eens dat de burgemeester verkozen is, kan hij door deze electorale machtsbasis uit te 
spelen zowel binnen het college als binnen zijn partij en meerderheid een dominante 
rol spelen? Kan hij zijn verkiezingsprogramma ook waarmaken? Over de positie van 
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de burgemeester na de verkiezingen hebben we geen zekerheid. Wel staat vast dat ze 
van vele parameters afhankelijk zal zijn: de persoonlijkheid van de burgemeester, de 
sterkte van het college, de gemeenteraad, de sterke van de administratie, de relatie 
met zijn partij enzovoort. De situatie zal verschillen van gemeente tot gemeente. 
 
Het voorontwerp knipt de band tussen het bestuurscollege en de gemeenteraad niet 
door, ze wordt wat losser. De Vlaamse regering laat de burgemeester en de schepenen 
in de gemeenteraad zetelen en geeft ze stemrecht. Toch is de combinatie tussen de 
versterking van de raad en de toekenning van stemrecht merkwaardig. Collegeleden 
zullen kunnen meestemmen over hun beleid en over de controle die op hun wordt 
uitgevoerd. Wilde de regering de autonomie van de raad om het beleid te bepalen en 
te controleren niet juist vergroten? 
 
We moeten hier nuanceren door de vraag te stellen of een personeel dualistisch 
systeem (schepenen nemen ontslag uit de raad) had kunnen zorgen voor een 
ommekeer, wetende dat de partijdiscipline een ijzeren wet is op het federale, 
regionale en het lokale bestuursniveau. De fractiediscipline maakt gedrag en 
stemmingen voorspelbaar. 
 
Dualisme of niet, de positie van het college en de burgemeester ten opzichte van de 
gemeenteraad blijft dominant. Een nieuw decreet dat het dualisme invoert, zal hier op 
korte termijn niet veel aan kunnen veranderen. Deze politieke verhouding heeft meer 
te maken met politieke cultuur en traditie dan met regelgeving. Het zou naïef zijn te 
veronderstellen dat men de invloed van uitvoerende mandatarissen kan uitschakelen 
door schepenen en burgemeesters ontslag te laten nemen uit de gemeenteraad. Ook al 
zetelen uitvoerende mandatarissen niet meer in de gemeenteraad, ze zullen hoe dan 
ook hun gemeenteraadsfracties domineren. 
 
Ook de constructieve motie van wantrouwen is ingevoerd met de bedoeling de 
gemeenteraad te versterken. De dreiging die van de constructieve motie van 
wantrouwen uitgaat, kan in het college juist zorgen voor een versterking van de 
interne cohesie en de collegialiteit. Doordat de collegeleden zitting hebben in de raad 
kunnen ze meestemmen over een motie die tegen henzelf is gericht – het college 
controleert zichzelf. In ieder geval kan gesteld worden dat de schepenen reëel 
machtsverlies leiden omwille van hun afzetbaarheid tegenover een burgemeester die 
‘blijft’. Ingeval van een slecht draaiende cohabitatie kan een burgemeester dit in de 
raad aanklagen, eventueel op hun ontslag aansturen en dit zelfs tegen de schepenen in 
de door hen geblokkeerde dossiers via agendering op de raad loswrikken. Dit is een 
vermindering van de collegemacht ten voordele van die van de burgemeester. 
 
Een andere bepaling van het voorontwerp is de beperking van het aantal schepenen. 
Door de beperking van het aantal ambten zullen schepenen voortaan individueel een 
groter aantal beleidsdomeinen moeten beheersen. Een schepen die een behoorlijke 
wedde ontvangt, en hem in staat stelt om zich professioneel volledig in te zetten voor 
zijn ambt – wat in de kleinere gemeenten nog niet het geval is –, zal dit wel lukken. 
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Indien hij beroep kan doen op een degelijk geschoolde staf die hem voor zijn 
vakdomeinen alle regelgeving en informatie doorspeelt en dossiers in hapklare vorm 
voorbereidt – wat vooral in grotere gemeenten het geval zal zijn –, zal hij zich ook 
wel als schepen kunnen waarmaken. 
 
Vaak wordt de bedenking gemaakt dat in kleine gemeenten minder werk is, en een 
verkleind college de klus wel kan klaren. Volgens ons gaat deze bewering niet op. 
Alle gemeenten bieden immers een vrij groot aantal diensten aan, alle gemeenten 
moeten dezelfde regelgeving toepassen. De praktijk in kleine gemeenten leert dat 
mede daarom nogal wat collegeleden als diensthoofd/medewerker optreden en 
dossiers zelf mee uitwerken. Vaak ontbreken de middelen om voldoende geschoold 
personeel aan te trekken om de wetgeving op te volgen. Zelfs een hooggeschoolde 
gemeentesecretaris is niet in staat alle dossiers volledig voor te bereiden en op te 
volgen. Door zelf dossiers te behandelen spaart het college personeel uit. Is dit 
bestuurskundig ongezond? De schepen kent dan het dossier goed, zodat het vaak 
sneller op het college kan worden afgehandeld. De vermindering van het aantal 
schepenen zal dit omwille van het tijdsgebrek niet meer toelaten. Ze zullen dossiers 
dan ook minder concreet kunnen opvolgen en beheersen, tenzij er meer geschoold 
personeel wordt aangetrokken. 
 
Vele ambtenaren van kleine gemeenten nemen meer dan één taak op zich: iemand 
behandelt bijvoorbeeld dossiers betreffende ruimtelijke ordening, milieu en 
duurzaamheid, of een personeelslid is tegelijk ‘informatie-toerisme-ambtenaar’ en 
neemt nog secretariaatswerk van enkele adviesraden erbij. 
 
 

B. Administratie 
 
In de nieuwe functiebeschrijving krijgt de gemeentedirecteur meer 
verantwoordelijkheid toegeschoven. Gemeentesecretarissen hier al geruime tijd 
vragende partij voor. Toch kunnen zij maar een bepaald aantal materies ten gronde 
beheersen. Daarom dient het takenpakket coherent te zijn en betrekking te hebben op 
de hoofdtaak: het personeelsbeleid en alle aspecten betreffende het organiseren en het 
leiden van de diensten. Binnen dit kader is het dus positief dat de decreetgever de 
gemeentedirecteur (en het managementteam) formeel adviesbevoegdheid toekent op 
juridisch en bestuurskundig vlak. Tot nu toe kon de secretaris deze bevoegdheid 
enkel informeel uitoefenen binnen het college, en al helemaal niet in de raad. 
 
Ter ontlasting van het college kunnen aan de gemeentedirecteur beslissingen 
betreffende de gewone uitgaven worden toevertrouwd – zo hij die niet grotendeels 
verder kan delegeren. Men kan verwachten dat dit ten koste zal gaan van zijn 
opdracht als ambtelijke motor en steun voor het college en de raad, via het 
organiseren van de diensten, het opvolgen van wetgeving, dossiers enzovoort. 
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Nieuw ten opzichte van de Nieuwe Gemeentewet is ook dat de gemeenteraadsfracties 
voortaan kunnen ondersteund worden met eigen personeel. Gelet op het beperkte 
budget en personeelskader zal dit in de kleinere gemeenten minder evident zijn. Voor 
deze ondersteuning moet men over voldoende geschoold personeel beschikken, wil 
men daar werkelijk voordeel uit putten bij het samenstellen, bestuderen of 
controleren van zware (beleids)dossiers. 
 
Wie komt de evaluatie van het kabinets- en fractiepersoneel toe? De gemeente neemt 
het kabinetspersoneel in dienst, dus gaat het om gemeentepersoneel, dat onder het 
gezag van de gemeentedirecteur valt (HRBB, 2002: 35). Logischerwijze is het de 
gemeentedirecteur die het kabinetspersoneel beoordeelt, onder meer op haar politieke 
ondersteuningscapaciteiten. De directeur kan hierdoor in een benarde positie 
terechtkomen, omdat van hem verwacht wordt dat hij het college van burgemeester 
en schepenen ondersteunt. 
 
De bepalingen betreffende het kabinetspersoneel zijn moeilijk verenigbaar met de 
intentie tot verhoogde responsabilisering van het gemeentelijke topmanagement; het 
voorontwerp wil de beleidsvoorbereidende rol van de administratie uitbreiden. De 
regering lijkt dus van plan om gemeentepersoneel vrij te maken voor het politieke 
voorbereidende werk. 
 
De gemeentedirecteur krijgt ook de opdracht de gemeenteraadsvoorzitter te 
ondersteunen, wat maakt dat hij toelevert aan de raad (de controle) én aan het college 
(de gecontroleerde). Ook hier moet gewezen worden op de risico’s verbonden aan 
een dubbelrol. 
 
Het voorontwerp maakt de oprichting van een managementteam verplicht. De komst 
van het managementteam verhoogt de eenheid van visie van de ambtenaren ten 
aanzien van het college van burgemeester en schepenen. Het is belangrijk dat in 
kleine gemeenten het managementteam de gemeentedirecteur kan ondersteunen. Een 
zwaardere functie-inhoud van de gemeentedirecteur vergroot de nood aan voldoende 
stafcapaciteit. Zoals eerder al aangehaald, is dat laatste voor kleinere gemeenten geen 
vanzelfsprekendheid. Men kan zelfs de vraag stellen: is het managementteam wel 
nuttig voor de kleinste gemeenten? Het decreet moet voor deze gemeenten ook 
andere formules van coördinatie kunnen toelaten. Waarom kan het managementteam 
niet facultatief en maar één van de mogelijkheden tot administratieve coördinatie 
zijn? 
 
De huidige functie van ontvanger wordt opgesplitst en voortaan waargenomen door 
een financieel beheerder en een gemeentelijke auditor. De functie van financieel 
beheerder kan zowat beschouwd worden als het herschikken en samenvoegen van 
enerzijds taken die door de secretaris en de rekenplichtige of het diensthoofd 
financiën werden vervuld: het budget opstellen, de boekhoudkundige afhandeling van 
de aankopen tot voor de uiteindelijke betaling, als anderzijds nu door de ontvanger 
uitgevoerde taken zoals de inning van belastingen enzovoort. 
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De financieel beheerder rapporteert aan de gemeentedirecteur en niet meer aan het 
college.11 Hij staat dus de factor onder het gezag van de directeur. De financieel 
beheerder krijgt uitvoerende taken aangezien de auditor ook advies moet geven. Is dit 
geen stap terug, richting de oude opdeling van de rekendienst, die onder het gezag 
stond van de secretaris, en de ontvangerij, onder de auspiciën van de ontvanger. In 
werkelijkheid had de rekendienst alle bevoegdheden: de planning en de boekhouding. 
 
De Hoge Raad (2002: 39) geeft in haar advies aan dat er binnen de Raad twee visies 
over de verhouding tussen de gemeentedirecteur en de financieel beheerder bestaan: 

1. de financieel beheerder wordt hiërarchisch onder de gemeentedirecteur 
geplaatst; 

2. de financieel beheerder krijgt een directe rapporteringslijn naar het college. 
 
De eerste visie zou de eenheid van beleid en leiding bevorderen. Het systeem zorgt 
voor één aanspreekpunt en verantwoordelijke ten opzichte van het college voor het 
volledige gemeentelijke management. Volgens dit scenario zouden de gemeentelijke 
financiën onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeentedirecteur komen. 
Tweehoofdig leiderschap op ambtelijk vlak wordt daarmee vermeden. 
 
Het tweede voorstel wil met de rapporteringslijn een overdreven opwaardering van de 
gemeentedirecteur tegengaan. De financieel beheerder dreigt in de eerste visie 
beperkt te worden tot boekhouder. Door hem rechtstreeks te laten rapporteren aan het 
college, wordt de beheerder als het ware ‘sparring partner’ van een sterke 
gemeentedirecteur, die in het voorontwerp meer bevoegdheden krijgt. Alle 
verantwoordelijkheid ligt niet meer bij één persoon, maar er komt een zeker 
evenwicht in het beheer. 
 
 “De raad kiest principieel voor het eerste model: de eenheid van de interne 
leiding past in een concept van verhoogde verantwoordelijkheid van de 
gemeentedirecteur ten opzicht van het college (…). De Raad gaat er vanuit dat een 
gemeentedirecteur er daarom zelf alle belang bij heeft om een sterke financieel 
beheerder in dienst te hebben die voldoende interne autonomie krijgt. Het 
verzwakken van diens positie tot boekhoudkundige opdrachten zal volgens de Raad 
ook de positie van de gemeentedirecteur verzwakken. De Raad vindt dat versterkte 
verantwoordelijkheid , versterkte controle (intern en via audit) en geregelde evaluatie 
eenheid van leiding vereist. Het is die interne en externe druk die tot een goede 
samenwerking tussen directeur en financieel beheerder dwingt, in beider belang.” 
(HRBB, 2002: 39) 
 
De gemeentelijke auditor krijgt een grote macht en mogelijkheid om beslissingen 
tijdelijk te blokkeren of hun uitvoering te vertragen en vrijblijvend organisatiekritisch 

                                                 
11 Behoudens de verplichting dat de financieel beheerder driemaandelijks het college moet 
rapporteren over de toestand van de gemeentekas. 
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op te treden. Afhankelijk van de persoonlijke invulling en de klemtoon zal de functie 
van auditor er in verschillende gemeenten er heel anders uit gaan zien. 
Niettegenstaande deze persoonlijke invulling, wordt de gemeentelijke auditor een vrij 
sterke functie in het organogram. Doordat hij buiten het gezag van de 
gemeentedirecteur en het college van burgemeester en schepenen staat, rijst de vraag 
wie controle uitoefent op de auditor. De gemeenteraad verzorgt wel zijn evaluatie. 
Zal een ‘lastige auditor’ van de gemeente voldoende middelen krijgen (en informatie) 
om zijn functie naar behoren uit te kunnen oefenen? 
 
In het voorontwerp van Gemeentedecreet wordt interne controle verward met interne 
audit. Een interne audit doet immers controle op de controle. Nu krijgt de 
gemeentelijke auditor enerzijds taken die verband houden met controle op de 
budgethouders (het geven van een visum). Daarnaast krijgt hij opdrachten die dan 
weer onder interne audit vallen (tweedelijnscontrole op het financieel beheer). 
Audittaken vereisen volledige onafhankelijkheid. Naast controle- en interne 
audittaken mag de auditor advies aan het college van burgemeester en schepenen 
geven. 
 
De constructie zoals ze nu in het voorontwerp van Gemeentedecreet voorligt, zal 
zorgen voor een onvoldragen responsabilisering, wat problemen zal geven in grote 
gemeenten. Daarom suggereren wij om het visum weg te laten. Bij een goede interne 
controle is het geven van een visum niet meer nodig. Bij een echte responsabilisering 
van de administratie gebeurt de interne controle door het lijnmanagement. Het 
managementteam zou dus de interne controle moeten doen. In het voorontwerp zal de 
auditor tweemaal ingrijpen: eenmaal op het begin (visum) en eenmaal op het einde 
(rekening), waarbij een visum tot onnodige blokkering kan leiden. Wanneer de 
financieel beheerder en de gemeentelijke auditor het niet eens zijn met elkaar, dreigen 
er problemen en kunnen er spanningen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de auditor een 
visum geeft omdat hij een vastligging regelmatig en wettelijk acht, terwijl de 
financieel beheerder de betaling weigert uit te voeren omdat hij niet akkoord gaat met 
de uitspraak van de gemeentelijke auditor en juist twijfelt aan de regelmatigheid en 
wettelijkheid. 
 
Het budgethouderschap zal meer verantwoordelijkheden leggen bij individuele 
ambtenaren. Het voorontwerp van gemeentedecreet voorziet de delegatie van een 
groot aantal dagdagelijkse uitvoerende beslissingen naar de ambtenaren-
budgethouders. Op deze wijze wordt het college ontlast van al te veel 
detailbeslissingen – het college blijft wel budgethouder voor alles wat het dagelijkse 
beheer overstijgt. De gemeentedirecteur wordt hoofdbudgethouder voor het 
dagelijkse bestuur en kan dit binnen bepaalde beperkingen verder delegeren naar 
budgethouders, bijvoorbeeld per dienst. 
 
De voorafgaande controle door de gemeentelijke auditor op belangrijke beslissingen 
zal die responsabilisering ondergraven. 
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De Vlaamse regering voorziet in het voorontwerp de mogelijkheid om in kleine 
gemeenten de invulling van de functies van financieel beheerder en gemeentelijke 
auditor deeltijds te maken. Ook de combinatie gemeentedirecteur-financieel 
beheerder of financieel beheerder-gemeentelijke auditor is mogelijk. Omdat de 
functie van gemeentelijke auditor veelzijdigheid vereist, zal het voor (kleine) 
gemeenten een moeilijke opdracht zijn om gekwalificeerd personeel aan te trekken. 
Een systeem van intergemeentelijke samenwerking kan een uitkomst bieden, evenals 
een poule van beheerders en auditors. 
 
Door in kleine gemeenten een cumul van de functies van gemeentedirecteur en 
gemeentelijke auditor mogelijk te maken, wordt de beoogde functiescheiding weer 
ondergraven; bij een cumul staat de gemeente wel onder curatele, want alles wat aan 
het voorafgaande visum van de gemeentelijke auditor is onderworpen, moet dan eerst 
naar het toezicht (VVSG, 2002: 15). 
 
De decreetgever stelt dat kiezen voor meer autonomie voor de lokale besturen ook 
betekent dat men kiest voor een lichter extern toezicht, maar dan wel mits méér intern 
toezicht. Daarvoor wordt de functie van gemeentelijk auditor geschapen die totaal 
onafhankelijk van de gemeentedirecteur en van het college rechtstreeks rapporteert 
aan de gemeenteraad. Het voorziet een zwaarder extern toezicht wanneer de functie 
van financieel beheerder door de gemeentelijke auditor wordt ingevuld. Bij nader 
toezien, heeft er dan niet alleen een nog groter vermenging van voorbereidings-, 
uitvoerings- en controlefuncties plaats, maar wordt het extern toezicht door de hogere 
overheid dermate verzwaard dat een aantal relatief eenvoudige beschikkingsdaden 
meteen ook sterke vertragingen zullen ondergaan. 
 
In alle gemeenten, dus ook in kleine gemeenten, wordt reeds in behoorlijke mate aan 
een elementaire vorm van meerjarenplanning gedaan. Dit cyclisch plannen is sterk 
toegenomen naargelang steeds meer ministers dit bij hun subsidiegebonden 
beleidsdomeinen afdwongen: het Sociaal Impuls Fonds (SIF), de bibliotheekwerking, 
het jeugdwerk enzovoort. Anderzijds zijn heel wat gemeenten al geruime tijd aan 
meerjarenplanning toe voor het opstarten, uitvoeren en financieren van hun openbare 
werken. 
 
Het globaal opleggen van een gecombineerde beleids- en financiële 
meerjarenplanning kan de goede werking van de gemeenten maar ten goede komen 
wanneer zij niet gepaard gaat met al te omslachtige formaliteiten. Het is bijvoorbeeld 
een gekend feit dat in kleiner gemeenten de SIF-regelgeving in verband met de 
vereiste beleidsplanning tot gevolg had dat een ruim gedeelte van die eerder beperkte 
financiering besteed moest worden aan een extern bureau om die plannings- en 
opvolgingscyclus voor de gemeenten uit te werken. Netto bleef er dus minder geld 
over voor de feitelijke projecten. 
 
Hetzelfde geldt voor de planning. In kleinere gemeenten ontbreekt de administratieve 
omkadering die nodig is om planningsopdrachten tot een goed einde te brengen. 
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4. Besluit 
 
Gelet op de steeds stijgende complexiteit van de regelgeving, onder meer door het 
voor steeds meer sectoren invoeren van een verplichte meerjarenplanning volgens 
telkens verschillende schema’s, en rekening houdend met de concentratie van de 
takenpakketten bij een beperkter aantal schepenen, de toenemende werklast op de 
burgemeester, de nieuwe rol van de voorzitter van de gemeenteraad en de grotere aan 
de fractieleiders toegekende rol, zullen de gemeenten hen wel méér persoonlijke 
ondersteuning (al dan niet via specifiek kabinetspersoneel) moeten geven. In de 
kleine, ondermaats bestafte gemeenten, zal er hogergeschoold personeel moeten 
bijkomen om aan het beperkter aantal collegeleden en aan de voornoemde nieuwe 
mandatarissen de nodige beleidsondersteuning te bieden. Men kan immers niet 
verwachten dat de (nieuw verkozen) mandatarissen juridisch-technische expertise in 
al de hun toevertrouwde beleidsdomeinen hebben. Zij dienen zich meer bezig te 
houden met contacten met de burger en met de uitwerking en bijsturing van hun 
politieke visie en planning. Het individueel administratief ondersteunen van de 
burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsvoorzitter, de fractievoorzitters, de 
gemeentelijke auditor zijn maar enkele voorbeelden van voorspelbare meerkosten. 
 
Al bij al biedt het voorontwerp van Gemeentedecreet meer juridische mogelijkheden 
om de plaatselijke politieke en bestuurlijke structuur te herschikken en te 
reorganiseren. Dat de ontwerpteksten een aantal moderne, algemene principes van 
‘public management’ bevatten, is positief te noemen. 
 
De Vlaamse regering moet ter uitvoering van het Gemeentedecreet nog 26 
uitvoeringsbesluiten aannemen. Het voordeel hiervan is dat de regering in een decreet 
niet alle details moet opnemen. Besluiten zijn soepeler en sneller aan te passen 
wanneer de situatie wijzigt. Nadeel is echter dat men moeilijk een definitieve 
appreciatie over bepaalde onderdelen van het voorontwerp kan geven, zeker als de 
memorie van toelichting geen enkele richting aangeeft waarin deze besluiten zullen 
gaan. Bovendien kan de regering de besluiten zo gedetailleerd maken dat gemeenten 
bij de implementatie met zeer rigide regels worden geconfronteerd. 
 
Op sommige punten is het voorontwerp dan weer te gedetailleerd. Dat is onder meer 
het geval voor de bepalingen over de personeelsevaluatie. Een decreet dat de grote 
lijnen aangeeft, zal de implementatie ervan aanzienlijk vereenvoudigen en de 
toepasbaarheid van de regels voor de grote variëteit van gemeenten verhogen. Voorts 
krijgen gemeenten dankzij de algemene regelgeving de kans om binnen de decretale 
principes zelfregulerend op te treden. Een gemeente zou bijvoorbeeld het aantal 
schepen, de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’, de samenstelling van het 
managementteam en de personeelsevaluatie zelf kunnen bepalen. 
 
De Vlaamse regering gaf in haar regeerakkoord van juli 1999 aan dat over “een 
wetenschappelijk onderbouwd ontwerp van Vlaams gemeentedecreet (…) een zo 
breed mogelijk maatschappelijk debat” moest worden gevoerd. Toch wijst alles erop 
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dat aan de basispremissen van het voorontwerp niet meer kan worden geraakt. Het 
voorontwerp is geen ‘sneuveltekst’ omdat de Vlaamse regering een consensus 
bereikte over de inhoud ervan. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Vlaams parlement 
besprekingen voeren op basis van de nu voorliggende tekst. Gegeven de 
partijdiscipline, worden er geen ingrijpende wijzigingen meer verwacht. 
 
In september 2002 formuleerde de Federatie van Gemeente- en O.C.M.W.-
ontvangers een aantal fundamentele, zowel juridische als organisatorische 
bedenkingen. Zij stelden voor om nog eens grondig over dit voorontwerp van decreet 
na te denken – met andere woorden: de teksten minstens gedeeltelijk aan hun 
opmerkingen aan te passen. Ook vanwege de Vlaamse Federatie van 
Gemeentesecretarissen werd er op 12 september een eerste algemeen standpunt 
ingenomen waarbij het ontwerp van gemeentedecreet positief werd onthaald. De 
Federatie vroeg wel uitdrukkelijk om meer aandacht te hebben voor de eenheid van 
leiding (ook inzake de financiële taken), een beter invulling van de 
verantwoordelijkheid van de gemeentedirecteur tot een volwaardige 
managementfunctie met de juiste waardering, een objectiever evaluatiesysteem met 
concrete opvangmogelijkheden ingeval van twee negatieve evaluaties met ontslag en 
over een duidelijke afbakening van de bevoegdheden tussen het politiek en 
administratie. Meerbepaald vraagt de Federatie een verdere verfijning van een aantal 
bepalingen aangaande de relatie tussen de politiek en het ambtelijke veld. 
 
De formele en informele adviezen en de resultaten van de (wetenschappelijk 
georganiseerde) enquêtes kunnen het debat in het Vlaams parlement instigeren. De 
parlementsleden kunnen zich bij de bespreking beroepen op de opmerkingen en 
suggesties van diverse nota’s en adviezen. De strekking van de teksten is dusdanig 
dat men het voorontwerp als een sneuveltekst kan aanzien. 
 
De HRBB (2002: 50) laakt het gebrek aan overleg, de besloten voorbereiding en het 
gebrek aan inspanningen om lokale discussies te bevorderen. Toch hoopt ze nog op 
ruimte voor discussie, al vreest ze dat de “politieke logica en compromisvorming op 
lokaal niveau de discussie zal vernauwen”. 
 
De regering moet werk maken van een draagvlakverwerving in de gemeentebesturen 
en in discussie treden met het werkveld. Niemand is gediend met een al te snel 
afgeronde en goedgekeurde wettekst, die binnen de kortste keren accidenteel en 
herhaaldelijk zal aangepast en aangevuld moeten worden. Dit decreet treft een groot 
aantal beleidsdomeinen. Men kan maar beter tweemaal controleren of er bij de 
overgang van de Nieuwe Gemeentewet naar het Gemeentedecreet niet onverwacht 
nog ergens een leemte ontstaat.12 
 

                                                 
12 Uit de praktijk van de Nieuwe Gemeentewet is gebleken dat een aantal kleinere besturen uit 
budgettair-praktische overweging ofwel die nieuwe kansen niet zullen kunnen aanpakken ofwel dit 
toch zullen proberen te doen, maar dan ten koste van andere, bestaande activiteiten. 
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De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden pas plaats in 2006. Behalve dan 
misschien om een strikt politieke reden, rest dus nog tijd om de definitieve redactie 
van dit decreet al de aandacht te geven die het verdient. 
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