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Belangrijkste beleidsopties

1. Meer autonomie en bestuurskracht

Decentralisatie

Provincies

Fusies

Regiovorming

Financiële stromen

2. Decreet lokaal bestuur

Deelcomponenten:

Bestuursorganen 

Toezicht

Werking en participatie

Personeel

Verzelfstandiging en samenwerking

Financiën

Decreet lokaal bestuur

3. Verkiezingen



1. Meer autonomie en 

bestuurskracht
Commissie decentralisatie

Afslanking provincies

Vrijwillige fusies

Regiovorming

Financiële stromen



1. Meer autonomie en bestuurskracht

Commissie decentralisatie 

opdracht: nagaan op welke terreinen de 

autonomie van de lokale besturen kan verhoogd 

worden

gerealiseerd 

7 inhoudelijke werkgroepen (waaronder Vrije 

Tijd)

eindrapport in juni voorgelegd aan Vlaamse 

Regering

gepland

commissie volgt voortgang geplande acties op

commissie gaat na hoe dialoog tussen 

Vlaanderen en lokale besturen kan 

verdergezet worden



opdracht: persoonsgebonden bevoegdheden (art. 4 

en 5 BWHI)  overhevelen naar Vlaanderen of de 

lokale besturen (op 1 januari 2017)

gerealiseerd

principiële goedkeuring voorontwerp van decreet 

(juli 2015)

aanpassing omschrijving provinciale 

taakstelling (art. 2)

aangepaste wijze van financiering

basis voor overdracht personeel, goederen, 

rechten, plichten

gepland

doorlopen adviesprocedure, onderhandelingen 

vakbonden en voorleggen Vlaams Parlement (begin 

2016)

overlegronde met provincies en gemeenten over 

toewijzing

inventaris personeelsleden, kredieten, roerende 

en onroerende goederen en rechten en plichten 

1. Meer autonomie en bestuurskracht

Afslanking provincies



opdracht: vereenvoudiging intermediaire 

structuren door het versterken van regiovorming 

(in samenhang met vrijwillige fusies)

gerealiseerd

studieopdracht (inventarisatie + 

gebiedsindelingen)

beperking op meervoudige doelstellingen uit 

IGS-decreet opgeheven (voorafname DLB – zie 

verder)

tool interactieve beleidsrapporten rond 

lokale samenwerking

gepland

praktijkgids lokale samenwerking (aansturing 

samenwerking)

mogelijkheid onderzoeken om sectorale 

regelgevingen inzake lokale samenwerking op 

elkaar af te stemmen 

voorbeelden van goede praktijken digitaal 

ontsluiten

1. Meer autonomie en bestuurskracht

Regiovorming



opdracht: vereenvoudiging financiële stromen 

naar lokale besturen en bieden van meer 

beleidsvrijheid

gerealiseerd

decreet inkanteling 7 sectorale 

subsidiestromen in Gemeentefonds (juli 2015)

regularisatie gesco’s uit 

contingentovereenkomsten (april 2015)

gepland

middelen Stedenfonds en gesco-

regularisatiepremie toevoegen aan 

Gemeentefonds

investeringsfonds voor gerichte stads- en 

plattelandsontwikkeling

behoud jaarlijkse groeivoet van 3,5% voor 

Gemeentefonds

financiële verevening provinciale taakstelling

1. Meer autonomie en bestuurskracht

Financiële stromen



2. Decreet lokaal bestuur

Deelcomponenten (inhoudelijke krijtlijnen 

beleidsnota en -brief):

Bestuursorganen (gemeente-OCMW / districten)

Toezicht

Werking en participatie

Personeel

Samenwerking en verzelfstandiging

Financiën

Decreet lokaal bestuur



opdracht: evalueren en aanpassen van het 

decreet op de intergemeentelijke samenwerking, 

in overleg met de gemeenten

gerealiseerd

principiële goedkeuring voorontwerp van 

decreet (juli 2015)

inbreng privékapitaal in IGS afval en 

energiedistributie

versoepeling beperking meervoudige 

doelstellingen

uittreding provincies uit IGS

mogelijkheid voor politiezones en 

hulpverleningszones om te participeren aan 

IGS

gepland

doorlopen adviesprocedure en voorleggen aan 

Vlaams Parlement

inpassen in decreet lokaal bestuur 

2. Decreet lokaal bestuur

Verzelfstandiging en 

samenwerking



opdracht: evaluatie gehele concept BBC, 

inclusief regelgeving

bevraging lokale uitvoerende macht, 

belangenverenigingen, gemeenteraadsleden, 

burger, Vlaamse en Europese toezichthouder

gerealiseerd

bevraging (vragenlijst en diepte-interviews)

gepland

verwerking resultaten bevraging

conclusies en voorstellen tot bijsturing 

bespreken met belanghebbenden

resultaten meenemen in decreet lokaal 

bestuur 

2. Decreet lokaal bestuur

Financiën



opdracht: nieuwe verhoudingen tussen Vlaamse 

overheid en lokale besturen verankeren in 

decreet lokaal bestuur

vervangt Gemeentedecreet, OCMW-decreet en 

IGS-decreet

vanaf start nieuwe lokale bestuursperiode (1 

jan 2019)

gerealiseerd

voorbereidingen opgestart (zie conceptnota’s 

en voorafnames)

adviezen van belanghebbenden

gepland

eerste ontwerpteksten klaar tegen eind 2015

ook focus op voortschrijdende digitalisering

2. Decreet lokaal bestuur


