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Verslag 
SERV-academie – 29 oktober 2020 
Gemeentefusies en regiovorming. De beste weg naar 
een sterk lokaal bestuur? 
Deze SERV-academie kan u herbekijken op de website van de SERV via deze link. 

Naar aanleiding van het SERV-advies over gemeentelijke fusies en regiovorming organiseerde 
de SERV op 29 oktober 2020 een online SERV-academie.  

Er namen 124 mensen deel aan de zoomsessie. 

De Vlaamse Regering ziet de lokale besturen als ‘eerste bestuursniveau’ in Vlaanderen. Om de 
bestuurskracht te versterken, wil Vlaanderen inzetten op vrijwillige fusies en regiovorming omdat 
heel wat lokale beleidsuitdagingen zich niet laten vangen binnen de bestuurlijke grenzen van één 
lokaal bestuur. 

De Vlaamse sociale partners erkennen het belang van lokale besturen voor het sociaal-
economisch beleid in Vlaanderen. De coronacrisis heeft dit eens te meer onder de aandacht 
gebracht. In een recent advies ‘Kiezen voor meer gelaagde lokale bestuurskracht’ vraagt de 
SERV echter aandacht voor belangrijke randvoorwaarden bij deze bestuurlijke evoluties. 

Tijdens dit online debat lichtten de SERV en de minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 
hun visie toe. Ook enkele bevoorrechte sprekers over de thema’s lokale bestuurskracht, 
gemeentelijke fusies en regiovorming kwamen aan het woord: Lode Ceyssens (burgemeester 
fusiegemeente Oudsbergen), Myriam Parys (algemeen directeur Diest), Peter Hautekiet (VVSG) 
(in vervanging van Bert Maertens, (burgemeester Izegem, verontschuldigd), en Lodewijk De Witte 
(voormalig gouverneur Vlaams-Brabant). 

https://vimeo.com/475045838
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-en-rapport-binnenlands-bestuur-vlaanderen
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1 Verwelkoming door Danny Van Assche, SERV-
voorzitter 

SERV-voorzitter Danny Van Assche 
lichtte toe dat de SERV-academie er 
gekomen is n.a.v. een advies op eigen 
initiatief over lokale bestuurskracht, 
gemeentelijke fusies en regiovorming. 
Dat advies werd op 24 september 2020 
aan de Vlaamse Regering bezorgd 

De interesse van de SERV voor 
bestuurlijke thema’s zoals 
gemeentefusies en regiovorming komt 

voort uit de overtuiging dat de organisatie van het lokale bestuursniveau en de samenwerking 
tussen de lokale en Vlaamse beleidsniveaus cruciaal zijn voor de realisatie van het sociaal-
economische beleid in Vlaanderen.  

In het voorjaar 2020 gaf de SERV reeds een advies n.a.v. de handreiking voor lokale besturen in 
de coronacrisis. In dat advies heeft de SERV ook gevraagd om lessen te trekken uit de 
coronacrisis op vlak van Binnenlands bestuur in Vlaanderen. In het verleden heeft de SERV 
trouwens al vaker adviezen gegeven over de organisatie van lokale besturen, o.a. over het 
decreet lokaal bestuur, interne staatshervorming, intergemeentelijke samenwerking, 
streekoverleg enz. en ook in andere adviezen komt deze thematiek vaak terug, bv. in adviezen 
over sociaal beleid, energie, arbeidsmarkt, enz.  

Zeker met de huidige ontwikkelingen van de pandemie en het blijvende belang van een goed 
crisis- en relancebeleid, is een krachtdadig bestuur nodig en een goede samenwerking tussen 
lokale besturen en andere overheidsniveaus essentieel.   

2 Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur 

Minister Bart Somers gaf een toelichting bij zijn visie en 
plannen om de bestuurskracht van lokale besturen te 
versterken. Voor hem zijn lokale besturen het eerste 
bestuursniveau. Deze legislatuur zal worden ingezet op 
drie zaken:  
1) Versterken van de financiële middelen. Het budget 

voor de lokale besturen zal worden opgetrokken met 5 
miljard euro.  

 
2) Stimuleren van vrijwillige fusies van gemeenten door 

een nieuwe ondersteuningskader dat mikt op een 
schaalvergroting en een gewenste minimale schaal van 20.000 inwoners vooropstelt. 

 

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-handreiking-lokale-besturen
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3) Inzetten op regiovorming met de afbakening van referentieregio’s waarbinnen de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vorm krijgen en die dienst doen als strategische 
overlegplatformen voor de lokale besturen.  

 

 

 

3 SERV-advies “Kiezen voor meer gelaagde 
bestuurskracht”  

Eva Platteau, adviseur bij de SERV-studiedienst gaf toelichting bij het SERV-advies “gelaagde 
lokale bestuurskracht” aan de hand de 
belangrijkste krachtlijnen van het advies. Het 
advies bevat drie kernboodschappen: 
1) De SERV pleit voor het concept van 

gelaagde bestuurskracht. Dat wil zeggen: 
de bestuurskracht van lokale besturen 
staat niet op zichzelf maar moet worden 
bekeken als geheel én in relatie tot de 
organisatie van de gehele bestuurlijke 
organisatie in Vlaanderen. Voor de SERV is het belangrijk dat de spreidstand tussen de 
kleinste en de grootste besturen verkleind wordt en dat Vlaanderen voor bepaalde zaken de 
‘regie’ terug wat strakker in handen neemt. 

 
2) De SERV staat positief ten aanzien van het initiatief van de Vlaamse Regering om verder in 

te zetten op vrijwillige fusies. De sociale partners vragen zelfs om nog een stapje verder te 
gaan en een lange termijnvisievisie op fusies te ontwikkelen. Fusies mogen niet te vrijblijvend 
zijn en moeten een oplossing zijn voor de schaalproblematiek. Het advies plaats enkele 
bedenkingen bij het nu voorgestelde ondersteuningskader. 

 
3) De SERV vindt het positief dat de Vlaamse Regering iets wil doen aan de bestuurlijke 

verrommeling door in te zetten op coherente regiovorming. Na de publicatie van het SERV-
advies op 24 september werd er op 9 oktober een nota over regiovorming door de Vlaamse 
Regering goedgekeurd. Er zijn enkele overeenkomsten tussen het SERV-advies en de nota 
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van de VR. De SERV vraagt ook om geen extra bestuurslaag in het leven te roepen en is ook 
voorstander van een matroejska-patroon waarbij het kleinere past in een grotere structuur en 
er zo min mogelijk overlappingen zijn in de intermediaire structuren. Daarnaast heeft de SERV 
wel een aantal aandachtspunten of randvoorwaarden geformuleerd die de sociale partners 
belangrijk vinden voor regiovorming en wordt er gevraagd aandacht te hebben voor de rol van 
het gestructureerde sociaal overleg binnen de regio’s. 

4 Reflecties en debat  
In het debat werd gepolst naar de ervaring en de visie van een aantal prominente sprekers. De 
panelleden waren: 

 Lode Ceyssens, burgemeester van de fusiegemeente 
Oudsbergen, deelde zijn ervaring over de fusie van de 
Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek tot de 
fusiegemeente Oudsbergen. Een fusie is een niet te 
onderschatten organisatievergadering die veel energie 
vergt van het bestuur en het personeel, maar niettemin 
levert het voordelen op. Een fusie is ook een kans om 
kritisch naar de procedures en organisatie te kijken en 
verbeteringen door te voeren. Een fusie kan er ook voor zorgen dat een gemeente sterker staat 
op vlak van de regionale samenwerking.  

 Myriam Parys, algemeen directeur bij de stad Diest, was het hiermee eens en vulde aan dat ook 
een middelgroot bestuur baat kan hebben met een schaalvergroting omdat in de praktijk veel 
besturen te maken hebben met een soort van bestuurlijke kwetsbaarheid omdat ze vaak te weinig 
gekwalificeerd personeel in huis hebben of kunnen aantrekken. Een fusie kan ervoor zorgen dat 

talent gepoold kan worden om zo de dienstverlening te 
verbeteren. In verband met de regiovorming, voorspelde 
mevrouw Parys dat de kaart van referentieregio’s uit de nota 
van de minister in de komende maanden druk zal bekeken 
worden op het terrein. De stad Diest ligt op een provinciegrens 
en maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden 
met gemeenten van verschillende provincies. Een vraag is of 
dit in de toekomst nog mogelijk zal zijn. 

Peter Hautekiet, stafmedewerker Regiovorming bij de VVSG reflecteerde op de vraag naar de 
rol van de burgemeesters in de regiovorming. Volgens de visie van de minister vormen zij immers 
de spil van de regiovorming. Een vraag is dan of de burgemeesters in de praktijk deze rol zullen 
kunnen waarmaken? Worden zij al niet overbevraagd? En hoe verloopt de terugkoppeling 
idealiter naar de gemeenteraden? 

Lodewijk De Witte, voormalig gouverneur Vlaams-Brabant, ging verder in op de vraag hoe de 
regio’s zich verhouden tot het provinciale bestuursniveau. 
Zolang de toekomst van de provincies niet duidelijk is, is het 
quasi onmogelijk om de structuur en de reikwijdte van het 
regioniveau vorm te geven. Een mogelijk piste is om te 
werken met democratische afvaardiging vanuit de 
gemeentebesturen in een regiobestuur (in de plaats van de 
rechtstreekse verkiezingen van de provincieraden). 
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Tijdens de aanvullende opmerkingen en vragenronde namen diverse mensen (opnieuw) het 
woord en werd verder ingegaan op de thematiek (hiervoor wordt verwezen naar de opname) 

5 Vragen en reacties in de chat  
Deelnemers hadden ook de kans om tijdens de SERV-academie opmerkingen en vragen te delen 
via de ‘chat’ van Zoom. 

Vragen waren: 
• Hebben alle gemeenten in een regio een gelijke stem? 
• Quid financiering werking van een regiostructuur?  
• En is dat overal hetzelfde?  

Verder was er ook een uitgebreidere reactie van een burgemeester (provincie Antwerpen): 

1) Het is positief dat er eindelijk werk gemaakt wordt van regiovorming om zo ook de bestuurlijke 
verrommeling tegen te geen, maar dit blijft een louter afstemmings- en overlegniveau eens dat 
werkt. Het is dus absoluut een must om tegelijkertijd na te denken over de 
bevoegdheidsafbakening van de Vlaamse overheid en de Provincie. Ik ben de redenering van 
ere-gouverneur De Witte wel genegen over de Provincie. Deze oefening moet zeker ook leiden 
tot het afschaffen van intercommunales. Ik uit ook mijn bezorgdheid over de democratische 
controle op de regiovorming.  

2) Regiovorming moet ook absoluut betrokken worden op het federale niveau. In concreto is het 
een uitgelezen kans om ook de politie- en brandweerorganisatie te bekijken en organisatorisch af 
te stemmen op deze regiovorming. Waar een hervorming van bv. onze politie ook ter sprake kan 
gebracht worden in een beweging van decentralisatie (nabijheidspolitie) enerzijds en centralisatie 
(recherche, IFG, …) anderzijds.  

3) De wijze waarop de regiovorming wordt bepaald, en in afgeleide misschien ook een fusie van 
gemeenten, moet gewogen worden. Belangrijke parameters zijn sociologisch, ruimtelijk, socio-
cultureel … mensen moeten zich ergens in herkennen. Welke intercommunale de huisvuilzak 
komt ophalen, is niet van belang, als die maar opgehaald wordt. Maar met welke regio mensen 
zich socio-cultureel, ruimtelijk en sociologisch kunnen identificeren, is wel van belang. Dat is 
opbouw van onderuit. Dus de huidige samenwerkingsverbanden als uitgangspunt nemen om de 
regio te bepalen, vind ik geen goed uitgangspunt.  

4) De regiovorming zal de fusies positief stimuleren als het goed van onderuit wordt opgebouwd, 
om dan die bestuurskracht te vergroten. Maar ik wil echt een pleidooi houden dat dit geenszins 
mag leiden tot een democratisch deficit. Dus een gedachtewisseling over representatieve en 
participatieve democratie is ook nodig. 

 

 

https://vimeo.com/475045838

