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LEESWIJZER
In kader van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing II (SBV II, 2021-2025) en in opvolging van eerder regioonderzoek in SBV I1 wordt in de komende jaren o.m. onderzoek gevoerd naar tal van vraagstukken m.b.t.
regionale samenwerking2. Een belangrijk vraagstuk betreft de politieke governance op regionaal niveau. In de
Vlaamse beleidsagenda omtrent regiovorming krijgen burgemeesters via het burgemeestersoverleg immers een
centrale positie toegewezen. Daarom maakten we een verkennende en beschrijvende analyse van de manier
waarop burgemeestersoverleg (BO) in zes geselecteerde regio’s vorm krijgt. We bekijken de vijf BO-praktijken
in West-Vlaanderen (Westhoek, Zuid-West-Vlaanderen, Brugge, Oostende, Midwest) omdat daar al in sommige
regio’s een langere traditie van overleg bestaat en de BO-praktijk in regio Rivierenland (regio Mechelen) omdat
ze een meer recente maar ook wat andere BO-praktijk ontwikkelden. Het spreekt voor zich dat er elders in
Vlaanderen ook nog interessante en relevante BO-praktijken te vinden zijn, maar voor het doel van deze nota
en binnen de beschikbare tijd en middelen volstaat deze selectie.
Deze nota is verkennend en beschrijvend: ze maakt geen grondige doorlichting of evaluatie van de BOpraktijken, maar geeft feitelijk een aantal zaken weer die ook interessant kunnen zijn voor diegenen die
relevante informatie met oog op de eigen BO-praktijk willen lezen. We benoemen met dat doel een aantal
punten die relevant zijn om over te reflecteren. Deze nota steunt op gesprekken met de ondersteuners en
voorzitters van het BO en relevante documentatie hieromtrent. We danken alvast beiden voor hun inbreng.3
De nota bestaat uit negen punten. We beginnen met (1) een korte historiek. Vervolgens gaan we over tot (2) de
samenstelling. Dan bespreken we (3) het voorzitterschap van het overleg. We gaan nadien in op (4) de frequentie
van het overleg, (5) de inhoudelijke aard van de agenda, (6) de categorisering van agendapunten die wordt
gehanteerd en bespreken (7) de terugkoppeling vanuit het overleg. We staan ook stil bij de betrokkenheid van
(8) algemeen directeurs en de bredere politieke inbedding van het overleg (9). We ronden af met (10) een korte
oplijsting van wat volgens ons relevant is voor beginnende BO-praktijken.

1

Zie https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/ en het eindrapport van vier jaar regio-onderzoek via https://5d674347-9091-4aa6-99112b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_9b046de99f144ec98349bc0a2463aae7.pdf
2 Zie https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming
3 Dieter Hoet & Christof Dejaegher (WVI - regio Westhoek), Line Putseys, Anthony Dumarey en Dirk De Fauw (WVI - regio Brugge & regio Oostende), Saskia Verriest & Kris
Declercq (WVI - regio Midwest), Filip Meuris, Filip Van Haverbeke & Jan Seynhaeve (Leiedal – regio Kortrijk) en Peter De Bruyne & Koen Van Den Heuvel (IGEMO – regio
Mechelen)
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1 HISTORIEK, GEMEENTEN EN ONDERSTEUNING
Dit deel start dan met de vragen wanneer de onderzochte BO-praktijken zijn opgestart, welke gemeenten er lid
van zijn en hoe de ondersteuning is voorzien? Dat burgemeesters regionaal overleggen is op zich immers niet
nieuw, maar de mate waarin dat ook via formeel georganiseerd BO gebeurt, is dat soms wel. De verklaring
hiervoor hangt deels samen met de mate waarin er al een sterke traditie van intergemeentelijke samenwerking
in regio’s bestaat.
In de regio Zuid-West-Vlaanderen werd het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS-verband) Leiedal4 al
opgericht op 9 juni 1960, wat hen de oudste ‘streekintercommunale’ van België maakt. Sinds begin 2009 vormt
Leiedal met de toetreding van Wervik het intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien gemeenten uit
de regio Kortrijk, waarbij alle 13 gemeenten5 ook deelnemen aan de overlegmomenten die vanuit Leiedal
worden georganiseerd, zoals ook de conferentie van burgemeesters. Het burgemeestersoverleg werd formeel
opgericht in 1977, als een tweemaandelijks overleg over hoofdzakelijke ruimtelijk-economische thema’s. In 1995
vervelde het naar de ‘Conferentie van Burgemeesters’ waarin overleg werd gepleegd over het brede
beleidsmatige veld. Het BO wordt sedert 1977 operationeel, logistiek en inhoudelijk ondersteund door Leiedal.
De werking van Leiedal wordt daarbij gefinancierd door een jaarlijkse vaste bijdrage per inwoner.
In de regio Westhoek werd het Westhoekoverleg met de 18 gemeenten6 opgericht in 1994. Het betrof bij
opstart een feitelijk samenwerkingsverband van de 18 gemeenten van de Westhoek, met
secretariaatsondersteuning vanuit de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)7, eveneens een IGS-verband gericht
op streekontwikkeling. De Westhoekgemeenten staan daarbij zelf in voor de financiering van het
burgemeestersoverleg. De actuele samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het protocol in de 18
gemeenteraden voor een periode van 6 jaar. Het protocol Westhoekoverleg van 2014-2020 bevatte de ambitie
om de samenwerking tussen gemeenten in de Westhoek efficiënter en transparanter te organiseren. Dit leidde
tot de oprichting op 22 december 2017 van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband, m.n. de
Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek. De coördinator van het burgemeestersoverleg, tevens algemeen
directeur van DVV Westhoek, wordt sindsdien financieel ten laste genomen door WVI. In 2020 werd er ook een
nieuw protocol westhoekoverleg vastgelegd, waardoor de werking nog meer in de richting van een
overlegplatform evolueerde en men voor de uitvoer van samenwerking sterker de nadruk legt op de DVV. Het
BO wordt dus ondersteund door het IGS-verband WVI, maar de regio zelf voelde ook de nood aan om een eigen
IGS-verband te creëren om aan bepaalde noden van de gemeenten tegemoet te komen. Het BO stuurt dan ook
feitelijk de DVV Westhoek aan.

In de regio Roeselare -Tielt werd een feitelijk samenwerkingsverband ‘Midwestoverleg’ opgericht tussen de 16
gemeenten8 in 2002. Dit overleg omvat het maandelijks overleg waarin de 16 besturen via de burgemeester
vertegenwoordigd zijn. De operationele ondersteuning komt hier eveneens vanuit de WVI die de loonkost
financiert van de coördinator. Analoog aan de Westhoek waren de gemeenten in deze regio van oordeel dat ze
ook een eigen IGS-verband nodig hadden om bepaalde noden te lenigen, wat eind 2017 leidde tot de oprichting
van Dienstverlenende Vereniging Midwest (DVV Midwest).
4

Zie https://www.leiedal.be/ voor meer informatie
Volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
6 Volgende gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen,
Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.
7 De WVI ontstond in 1999 vanuit een fusie van drie IGS-verbanden en heeft een veel ruimer werkingsgebied, namelijk 54 gemeenten en omvat naast de Westhoek ook de
regio’s Midwest, Brugge en Oostende. Zie ook https://www.wvi.be/nl/over-wvi De WVI heeft zich de afgelopen jaren wel meer gericht op maatwerk binnen elke regio.
8 Volgende gemeenten: Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt,
Wielsbeke en Wingene.
5
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In de regio Rivierenland vindt er reeds sinds 2004 een burgemeestersoverleg plaats met de 12 gemeenten9 van
het arrondissement Mechelen. In een eerste fase betrof dit een overleg dat plaatsvond op een eerder informele
basis en met ondersteuning vanuit het IGS-verband Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het
GEwest Mechelen en Omgeving (IGEMO)10. Sinds 2016 werd dit overleg geïntensifieerd en opteerden de lokale
besturen in het arrondissement Mechelen voor één bestuurlijk samenwerkingsmodel, waarbij het
burgemeestersoverleg werd omgevormd tot een regionale mandaatgroep. Deze groep fungeert daarbij als een
beslissingsorgaan voor regionaal beleid en streekdossiers in de regio Rivierenland. We gaan later in op de
samenstelling van de mandaatgroep. De ondersteuning vanuit IGEMO wordt gefinancierd door een statutaire
werkingsbijdrage van de deelnemende gemeenten.
In de regio Brugge kreeg het burgemeestersoverleg van 10 gemeenten11 in de regio een formeel karakter door
de ondersteuning vanuit WVI sinds november 2008. De ondersteuning is hier fysiek verenigt in dezelfde persoon
als voor de regio Oostende. Dat is deels te verklaren door de eerder beperkte omvang van en bestaande
verbinding tussen beide regio’s.
In de regio Oostende is het BO-overleg met 7 gemeenten12 ook geformaliseerd sinds de WVI in 2015 de
ondersteuning op nam. Deze coördinatie vanuit WVI zorgt er net zoals in Brugge en Oostende voor dat het BOoverleg op een structurele manier wordt ondersteund met oog op voorbereiden en opstellen van een relevante
agenda en de verdere opvolging hiervan. Terwijl de regionale dynamiek in Westhoek en Midwest eerder ook al
geleid heeft tot de oprichting van een dienstverlenende IGS, is de denkoefening voor Brugge en Oostende over
opportuniteit en mogelijkheden gestart sedert 2014-2015 maar is verder momenteel geen DVV in actieve
voorbereiding.
Burgemeestersoverleg
Regio Zuid-West-Vlaanderen

Startjaar
Sinds 1977

Gemeenten
13

Ondersteuning
Leiedal

Regio Westhoek

Sinds 1994

18

Regio Midwest

Sinds 2002

16

Regio Rivierenland

Sinds 2004

12

WVI + eigen
DVV
WVI + eigen
DVV
IGEMO

Regio Brugge

Sinds 2008

10

WVI

Regio Oostende

Sinds 2015

7

WVI

Aandachtspunten voor starters:
-

Elk van deze burgemeestersoverleggen hebben een formele werkwijze en hebben daarvoor personele
ondersteuning door een IGS-verband dat ofwel op dezelfde schaal opereert (Leiedal en IGEMO) of dat op
een grotere schaal opereert (WVI): bekijk dus wie in uw regio alvast de basisondersteuning kan bieden
met oog op het voorbereiden, organiseren en opvolgen van uw burgemeestersoverleg. Een
burgemeestersoverleg zonder voldoende ondersteuning heeft weinig tot geen kans op slagen.

9

Volgende gemeenten: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek,
IGEMO werd opgericht in 1973. Zie https://igemo.be/ voor meer informatie.
11 Volgende gemeenten: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
12 Volgende gemeenten: Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Gistel, Oudenburg en Ichtegem.
10
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-

Het feit dat in deze regio’s de ondersteuning door een IGS-verband wordt opgenomen, maar ook dat er
in sommige regio’s wel of geen werk gemaakt wordt van een nieuw IGS-verband dat precies samenvalt
met de regio van het burgemeestersoverleg, heeft o.a. te maken met de mate waarin de noodzaak wordt
aangevoeld ook een ‘eigen’ uitvoeringsorganisatie op regionale schaal te ontwikkelen en er voldoende
gedeelde noden en vertrouwen bestaat. Verken dus eerst de noden en context vooraleer naast
burgemeestersoverleg en het organiseren van een ondersteuning hiervoor ook de eventuele stap naar
een nieuw IGS-verband te zetten.

2 SAMENSTELLING:
BURGEMEESTERSOVERLEG
BURGEMEESTERS OF TOCH RUIMER?

=

ENKEL

Hoewel de eerste gedachte bij ‘burgemeestersoverleg’ logischerwijze is dat daar enkel burgemeesters in zitten,
blijkt de realiteit complexer dan dat. In dit deel beantwoorden we de vraag wie er in elke regio aan de tafel zit?
De ondersteuners zitten natuurlijk ook mee aan tafel, maar we richten ons hier op andere actoren.
Naast de burgemeesters van de deelnemende gemeenten blijken in 5 van de 6 regio’s ook de zogenaamde
‘streekgedeputeerden’ lid te zijn – enkel in regio Zuid-West-Vlaanderen is dat anders (zie hieronder).
Argumenten hiervoor zijn o.a. dat de provincie nog steeds een partner is voor regionale samenwerking met
relevante bevoegdheden, middelen en een provinciale organisatie in een aantal domeinen en dat dit de
slagkracht kan helpen vergroten, afstemming helpt garanderen, onderlinge competitie tussen ‘regio’ en
provincie kan helpen temperen maar evenzeer een uiting kan zijn van de machtsevenwichten tussen bepaalde
politici en partijen in een regio. Daarnaast werd er in West-Vlaanderen een samenwerkingsprotocol afgesloten
tussen WVI en de provincie West-Vlaanderen om in het kader van economisch streekbeleid binnen de
deelregio’s van de WVI (Brugge-Oostende, Westhoek & Midwest) te gaan samenwerken. Hieraan worden
middelen gekoppeld uit het streekfonds, een gedeeld fonds tussen WVI en de provincie, waarmee projecten die
voortkomen uit dit samenwerkingsprotocol kunnen gefinancierd worden. Ook participeren in de regio Midwest
personeelsleden van de provinciale gebiedswerking in een aantal van de thematische clusters hier, zoals bv.
economie, ruimtelijke ordening & milieu.
Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen is de streekgedeputeerde niet vertegenwoordigd in de
burgemeestersconferentie, maar is deze wel opgenomen in de Regioraad Zuid-West-Vlaanderen. De politieke
vertegenwoordiging van de provincie in de Regioraad omvat naast de gedeputeerde ook drie
provincieraadsleden. Binnen dit overleg gebeurt er afstemming tussen het provinciebestuur, de lokale besturen
en het middenveld om aan een aantal thematische streekvisies uitvoering te geven. De agenda van de regioraad
wordt daarbij vastgelegd door de burgemeestersconferentie. Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen is het
provinciebestuur niet alleen in de regioraad maar ook in een socio-economisch forum betrokken, waarin
samen met werkgever- en werknemersorganisaties onderwerpen worden besproken vanuit een socioeconomisch perspectief. Verder wordt in deze regio ook samengewerkt met zowel de provincie als met de
Vlaamse overheid in het kader van het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen. Het interbestuurlijk
overleg Zuid-West-Vlaanderen heeft tot doel een beleidsmatige afstemming en coördinatie omtrent een selectie
van prioritaire projecten met regionaal karakter te bereiken. Daarbij heeft het als opdracht om engagementen
af te tasten en het (gezamenlijke) beslissingen door de bevoegde overheidsorganen voor te bereiden
(gemeenteraden, provinciebestuur, Vlaamse Regering, etc.). Het interbestuurlijk overleg staat in voor de globale
sturing, de conceptuele bewaking en de integratie van alle regionale deelprojecten en deelacties en bewaakt de
voortgang van mogelijke samenwerkingsovereenkomsten en van de bijhorende onderzoeken.
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Daarnaast zien we in de regio Rivierenland dat binnen de regionale mandaatgroep naast burgemeesters en
gedeputeerden ook regioparlementairen en gemandateerden van middenveldorganisaties worden
uitgenodigd voor dit overleg. Hier is het burgemeestersoverleg met andere woorden een nog ruimere politieke
tafel waarbij ook niet-publieke actoren aan tafel aan schuiven. Ook in de regio Midwest vindt er zowel via een
thematische cluster economie als via het regiobureau overleg plaats met het socio-economische middenveld,
maar zitten deze actoren dus niet in het BO.
Ook werd er in West-Vlaanderen een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen WVI en de provincie WestVlaanderen om in het kader van economisch streekbeleid binnen de deelregio’s van de WVI (BruggeOostende, Westhoek & Midwest) te gaan samenwerken. Hieraan worden middelen gekoppeld uit het
streekfonds, een gedeeld fonds tussen WVI en de provincie, waarmee projecten die voortkomen uit dit
samenwerkingsprotocol kunnen gefinancierd worden. Ook participeren in de regio Midwest personeelsleden
van de provinciale gebiedswerking in een aantal van de thematische clusters hier, zoals bv. economie, ruimtelijke
ordening & milieu.
Verder merken we op in de regio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende dat naast de burgemeesters en
streekgedeputeerde ook de directeur van de WVI aan het burgemeestersoverleg deelneemt. Daarnaast
participeert in de regio’s Westhoek en Midwest ook een algemeen directeur namens het directeursoverleg aan
de burgemeestersconferentie. In deze regio’s probeert men zo expliciet de verbinding te leggen naar het
regionale overleg van de gemeentelijke administraties.

Regio
Regio Zuid-West-Vlaanderen

Samenstelling BO
Burgemeestersconferentie uitsluitend met burgemeesters, maar
andere overlegstructuren met ruimere samenstelling (Regioraad,
socio-economisch forum, …)

Regio Westhoek

Burgemeesters + WVI-directeur + streekgedeputeerden +
vertegenwoordiger directeursoverleg

Regio Midwest

Burgemeesters + WVI-directeur + streekgedeputeerde +
vertegenwoordiger algemeen directeurs

Regio Rivierenland

Burgemeesters + streekgedeputeerde + parlementairen (ad hoc) +
gemandateerden
middenveldorganisaties
in
regionale
mandaatgroep

Regio Brugge

Burgemeesters + WVI-directeur + streekgedeputeerde

Regio Oostende

Burgemeesters + WVI-directeur + streekgedeputeerde

Aandachtspunten voor starters:
-

Zoals blijkt is de samenstelling vaak niet beperkt tot burgemeesters alleen. Maak zelf eerst uw afweging
in hoeverre het aangewezen is om eerst met een zuivere samenstelling van start te gaan (bv. omdat
gezamenlijke agenda verkennen nog tijd vergt, er nog onderling vertrouwen ontbreekt, …) dan wel te
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verruimen tot andere spelers die vanuit regionaal perspectief relevant lijken. Uit de zes praktijken blijkt
dat andere spelers betrekken niet noodzakelijk aan de BO-tafel hoeft, maar ook andere overlegwijzen
met andere samenstelling denkbaar zijn om een ruimer regiobereik te hebben. Hou daarbij ook de
werkbaarheid en beheersbaarheid van het overleg in de gaten.
-

Ga na hoe het BO kan verbonden worden met overleg tussen de gemeentelijke managers om zo een
voldoende terugkoppeling en betrokkenheid van gemeentelijke administraties te garanderen.

-

In de onderzochte regio’s is er steeds een link met de provinciale deputatie, ofwel rechtstreeks door
aanwezigheid op het BO, ofwel via andere overlegstructuren waar de burgemeesters aan deelnemen.
Het is dus zinvol om na te denken over de wijze waarop het BO zich wel of niet wil verhouden tot het
provinciebestuur, rekening houdend met ieders ambities en strategie.

3 VOORZITTERSCHAP: AUTOMATISCH IN HANDEN VAN DE
‘GROOTSTE’?
Naast de samenstelling is het ook interessant om de vraag te stellen hoe het voorzitterschap geregeld is? In elke
regio is er immers een bepaalde partijpolitieke mix, maar ook een bepaalde mix van soorten gemeenten. Een
goede regeling m.b.t. voorzitterschap waarin de gemeenten en de burgemeesters zich kunnen vinden is dan ook
belangrijk voor een goede dynamiek.
We zien dat momenteel het voorzitterschap van het BO in 2 van de 6 onderzochte regio’s (Brugge & Midwest)
door de burgemeester van de grootste gemeente (resp. Brugge & Roeselare) wordt opgenomen. Het
belangrijkste argument hier is dat ze op die manier als grootste gemeente ook hun engagement voor de ruimere
regio tonen en er soms ook van hen verwacht wordt dat ze als locomotief voor andere gemeenten fungeren en
het gewicht van de samenwerking doen toenemen.
In de vier andere regio’s zien we dat het voorzitterschap niet noodzakelijk door de grootste gemeente wordt
opgenomen, maar er in de eerste plaats gezocht wordt naar burgemeesters die een regionaal engagement
vertonen en als trekker voor regionale samenwerking willen optreden. Soms wordt er daarbij expliciet voor
geopteerd om het voorzitterschap niet door de grootste stad of gemeente te laten opnemen, om te vermijden
dat andere gemeenten in de regio zich gedomineerd zouden voelen door de grootste van de regionale klas.
Het voorzitterschap van de burgemeestersconferentie maakt in het merendeel van de onderzochte regio’s
verder ook deel uit van de te verdelen regionale mandaten, waarbij de keuze die hier gemaakt wordt dus ook
samenhangt met de (voorzitters)mandaten van andere regionale samenwerkingsverbanden zoals de
hulpverleningszone of IGS-verbanden. Bij het verdelen van deze mandaten wordt er in de praktijk ook rekening
gehouden met de politieke evenwichten, stad-rand verhoudingen en de persoonlijkheid en anciënniteit van
politieke mandatarissen. Op de details van dergelijke, meer informele afspraken hieromtrent hebben we verder
geen zicht. In de onderzochte regio’s blijken in de huidige situatie (2021) de voorzitters allemaal mannen en
vooral van CD&V-signatuur.
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Regio
Regio Zuid-West-Vlaanderen

Voorzitter
Jan Seynhaeve (burgemeester Wevelgem – CD&V)

Regio Westhoek

Christof Dejaegher (burgemeester Poperinge – CD&V)

Regio Midwest

Kris De Clercq (burgemeester Roeselare – CD&V)

Regio Rivierenland

Koen Van den Heuvel (burgemeester Puurs – CD&V)

Regio Brugge

Dirk De Fauw (burgemeester Brugge – CD&V)

Regio Oostende

Anthony Dumarey (burgemeester Oudenburg – Open Vld)

Aandachtspunten voor starters:
-

Hoewel een BO in de eerste plaats een collegiale tafel vormt waar niet gestemd wordt, is het
voorzitterschap wel relevant, zowel voor interne (bv. gezag tussen collega’s, gevoel van
gelijkwaardigheid tussen de gemeenten) als externe doeleinden (bv. goede woordvoerder voor
regiobelangen elders). Weeg daarbij de geografische, bestuurlijke en politieke argumenten apart en
onderling tegen mekaar af, om een voorzitter aan te duiden/te verkiezen. Een voorzitter heeft op
persoonlijk vlak idealiter ook voldoende geloof in en ambitie voor de regio en geniet het vertrouwen van
de andere betrokken burgemeesters.

4 FREQUENTIE VAN HET OVERLEG
Dit deel behandelt de relatief eenvoudige vraag hoe vaak het burgemeestersoverleg georganiseerd wordt.
Het BO vindt plaats in 4 van de 6 onderzochte regio’s op een maandelijkse basis. In de regio’s Brugge en
Oostende ligt de frequentie lager en komen burgemeesters op jaarbasis een 5-tal keer per jaar samen. De
frequentie hangt samen met de mate waarin de burgemeesters van oordeel zijn dat er nood is aan overleg. In
de regio’s Brugge en Oostende, in aantal gemeenten de twee kleinere regio’s van de zes, lijkt die overlegnood
wat beperkter te zijn dan in de andere vier regio’s.
Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen ligt de vergaderfrequentie feitelijk nog hoger, aangezien ze ook lid zijn
van de regioraad die tweemaandelijks samenkomt, naast ook de contacten die binnen hulpverleningszone Fluvia
plaatsvinden. De combinatie van het voorgaande met andere informele contactmomenten maakt dat de groep
burgemeesters minstens 3 keer per maand samenzit, waarbij 2 keer enkel onder elkaar en 1 keer met andere
deelnemers. Vanuit de conferentie wordt ook regelmatig een delegatie van burgemeesters aangeduid die de
gemeenten vertegenwoordigen in andere fora zoals bv. het Sociaal-Economisch Forum (3 burgemeesters), de
Vervoerregio (2 burgemeesters), de Eurometropool (1 burgemeester), etc.
Ook zien we in 4 van de 6 onderzochte regio’s dat er nog ontmoetingen zijn tussen dezelfde groep van
burgemeesters in de hulpverleningszone wegens dezelfde schaalomschrijving. Binnen sommige regio’s blijken
agendapunten van het burgemeestersoverleg ook in de marge van dit overleg aan bod te kunnen komen, waarbij
16.09.2021
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er indien nodig dus geschakeld kan worden tussen deze verschillende overlegplatformen. Dit toont dat de mate
waarin burgemeesters expliciet met elkaar overleggen niet louter afhangt van het wel of niet bestaan van een
formeel BO, maar ook dat burgemeesters verschillende overlegstructuren kunnen gebruiken voor bepaalde
thema’s indien nodig.
Regio

Frequentie
BO-overleg
Regio Zuid-West- Maandelijks
Vlaanderen

Vast overlegmoment

Locatie

2de vrijdag van de maand

Leiedal

Regio Westhoek

Maandelijks

3de vrijdag van de maand

Regio Midwest

Maandelijks

Regio
Rivierenland

Maandelijks

Regio Brugge

5x per jaar

Regio Oostende

5x per jaar

Streekhuis
Esenkasteel
(Diksmuiden)
Laatste dinsdag van de maand Streekhuis Roeselare
(aaneensluitende
vergaderingen van zoneraad,
RvB Midwest, Midwestoverleg
& Vervoerregioraad)
1ste vrijdag van de maand
IGEMO

Laatste maandagvoormiddag Administratief
centrum
van de maand
Oostkamp
Vrijdagnamiddag
(moment Gemeentehuis Oudenburg
zonder colleges in de regio)

Aandachtspunten voor starters:
-

Stem de frequentie af op hetgeen er te bespreken valt. Teveel of te lange overlegmomenten zonder
voldoende inhoud en/of voorbereiding leiden immers snel tot de kritiek van een praatbarak en zal de
motivatie om verder deel te nemen snel uithollen.

-

Hou rekening met het feit dat er ook andere plaatsen zijn waar de burgemeesters, al dan niet in exact
dezelfde regio-samenstelling, elkaar ontmoeten. Een apart BO moet dan ook een toegevoegde waarde
bieden ten aanzien van die andere overlegstructuren om zinvol te zijn.

-

Kies het juiste moment, dit wil zeggen een tijdstip waarvan geweten is dat het voldoende past voor zoveel
mogelijk burgemeesters en overweeg daarbij ook om in de agenda aan te sluiten bij ander overleg waar
ze ook geacht worden aanwezig te zijn indien nodig.
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5 AGENDAVORMING & STRUCTURERING
We gaven al inzicht in een aantal governance aspecten van het burgemeestersoverleg, maar hoe wordt de
agenda eigenlijk gevormd? Wat er zoal op de agenda staat en hoe terugkoppeling voorzien is volgt dadelijk in
twee aparte delen.
De agenda van het BO komt in de onderzochte regio’s op verschillende wijzen tot stand. Naargelang de regio
wordt die door verschillende actoren mee vorm gegeven. We onderscheiden hier ten eerste de rol van de
ondersteunende staf uit de intercommunales als aanbrengers van regionale agendapunten. Daarnaast zien we
vormen van dagelijks bestuur of agendacommissies die vooraf worden opgericht om een agenda voor te
bereiden. Tot slot zien we dat de politieke voorzitters in sommige regio’s een rol spelen in het politiek
valideren van een voorstel tot agenda.
Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen ligt het zwaartepunt van de agendavoorbereiding bij de
ondersteunende staf van IGS-verband Leiedal. Vanuit verschillende kanalen worden projecten, acties en
activiteiten vanuit het IGS-verband, maar ook vanuit andere IGS-verbanden afgetoetst op de
burgemeestersconferentie. Leiedal vervult daarbij een trechterfunctie, maar de beslissing voor agenda ligt
exclusief bij de voorzitter. De input kan zowel komen uit de eigen organisatie, zusterorganisaties, huispartners,
algemeen directeurs of individuele burgemeesters. Naast het secretariaat speelt dus ook de voorzitter van het
BO een centrale rol in de agendavorming door het politiek valideren van een ontwerp van agenda. Figuur 1 geeft
de governance structuur weer.

Figuur 1: Governance burgemeestersconferentie Zuid-West-Vlaanderen (Bron: Leiedal)
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In de regio Westhoek zijn er drie centrale overlegplatformen, zijnde het burgemeestersoverleg, het
directeursoverleg en het overleg van de voorzitters van de Bijzondere Comités Sociale Dienst (BCSD). De
agendavorming van het BO komt tot stand door een samenspel tussen de input van coördinator, het dagelijks
bestuur dat bestaat uit 6 burgemeesters en de streekgedeputeerden, een afstemmingsteam dat als een
ambtelijk overleg fungeert binnen de streekwerking13 en het overleg voor de voorzitters bijzonder comité
sociale dienst. Daarnaast vindt er ook een apart algemeen directeursoverleg plaats van waaruit ook
agendapunten naar het BO kunnen doorstromen.

Figuur 2: Governance Westhoekoverleg (Bron: Jaarverslag Westhoek 2020)

Binnen de regio Midwest wordt het Midwestoverleg voorbereid op basis van de input van het dagelijks bestuur,
clusters en intervisiegroepen. Er wordt hier gewerkt met thematische clusters om diverse thema’s voor te
bereiden. Deze clusters worden voorgezeten door één of meerdere burgemeesters en bestaan verder uit
schepenen of inhoudelijke experten die aan deze bijeenkomsten deelnemen. De voorbereiding van deze clusters
gebeurt door het team van Midwest. Daarnaast worden alle clusters door een algemeen directeur mee
opgevolgd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters en een algemeen directeur en
komt maandelijks bijeen in voorbereiding van het Midwestoverleg en de bestuursorganen. De dagdagelijkse
werking wordt op dit overleg besproken, alsook de input van de clusters en intervisiegroepen. Elke cluster
rapporteert maandelijks naar het burgemeestersoverleg.

13

Het Westhoekoverleg is daarmee ook ingebed in de ruimere ‘streekwerking’ – m.n. het geheel van acties dat vanuit Streekhuis Westhoek door gemeenten en de provincie
West-Vlaanderen wordt ondernomen.
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Figuur 3: Governance Midwestoverleg (Bron: Persoonlijke communicatie AD DVV Midwest)

Binnen de regio Rivierenland wordt er gewerkt met een regionale mandaatgroep die wordt gevoed vanuit
regionale beleidsgroepen. De agendavorming van de regionale mandaatgroep komt tot stand aan de hand van
een agendacommissie bestaande uit 6 mandatarissen. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van IGEMO,
de voorzitter van IVAREM, de voorzitter van de hulpverleningszone, de voorzitter van de welzijnskoepel, de
voorzitter van de regionale mandaatgroep en een federaal parlementslid. Binnen dit overleg komt niet enkel de
agenda van de regionale mandaatgroep ter sprake maar worden ook ruimere aspecten van de betrokken
samenwerkingsverbanden gediscussieerd en worden standpunten vanuit de verschillende betrokken partijen
afgetoetst. Het is hier dus ook qua agendavorming duidelijk dat er geen ‘autonoom’ BO is, maar het om een
ruimer platform gaat.
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Figuur 4: Governance samenwerkingsverband Rivierenland (Bron: IGEMO)

Binnen de regio’s Brugge en Oostende komt de agendavoorbereiding tot stand op basis van de input van de
ondersteunende staf uit de WVI en de individuele input van burgemeesters.14 De agendahervorming lijkt hier
dus sterker vanuit lokale besturen zelf gevoed te worden, in vergelijking met bv. Leiedal of Rivierenland.
Regio
Regio Zuid-West-Vlaanderen

Voorbereiding agenda
Staf Leiedal + politieke validering voorzitter

Regio Westhoek

staf WVI + Dagelijks
voorzittersoverleg BCSD

Regio Midwest

staf WVI + Dagelijks bestuur + thematische clusters +
intervisiegroepen

Regio Rivierenland

Staf IGEMO + agendacommissie

Regio Brugge

staf WVI + input van burgemeesters

Regio Oostende

staf WVI + input van burgemeesters

bestuur

+

afstemmingsteam

+

Aandachtspunten voor starters:
-

14 14

Het is duidelijk dat elke regio een eigen agendavormingsproces heeft dat past bij de eigen context en
governance structuur. Denk zeer goed na hoe een zinvolle agenda voor het BO op te stellen is en bewaak
dat die zeker ook ‘zinvol’ is in de ogen van de burgemeesters zelf, maar denk ook na over het betrekken
van andere relevante actoren zoals de algemeen directeurs en actoren met thematische expertise (zoals

In de regio’s Brugge en Oostende is er momenteel geen visuele voorstelling van de governance beschikbaar.
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vakschepenen). Een ruimer eigenaarschap van de agendavorming kan ook het eigenaarschap van de
regionale samenwerking helpen vergroten.

6 CATEGORISERING VAN AGENDAPUNTEN
Het proces van agendavorming bespraken we in het vorig punt, maar hoe worden de agenda’s zelf inhoudelijk
gestructureerd?
De agenda’s van het BO in de zes regio’s tonen een brede waaier van punten en thema’s die telkens een eigen
vorm van categorisering of structurering krijgen. We zien daarbij dat er binnen sommige regio’s eerder vanuit
thematische clusters worden gewerkt, dan wel dat er in andere regio’s eerder een categorisering naargelang
de aard van agendapunten naar voren komt.
In de regio Zuid-West-Vlaanderen deelt men dossiers in aan de hand van 6 grote categorieën van agendapunten
voor het BO:
1)
2)
3)
4)

Het bespreken van veiligheidstaken;
Kennis- en informatie-uitwisseling aangaande lokale beleidspraktijken;
Het aansturen en regisseren van intergemeentelijke samenwerking;
Beleidsvoorbereiding, afstemming en lokale toetsing van bovenlokale en regionale projecten en
thema’s;
5) Afstemming, strategie en standpuntbepaling aangaande interbestuurlijke samenwerking;
6) Externe communicatie.
Ook in de regio Westhoek zien we dat een soortgelijke indeling van vijf soorten agendapunten wordt gebruikt:
1)
2)
3)
4)
5)

Informatie en kennisdoorstroming;
Ondersteuning van gemeenten;
Regionale projectontwikkeling en projectopvolging;
Belangenbehartiging;
Aspecten van het IGS-verband DVV Westhoek.

Binnen de regio Midwest wordt de agenda van de burgemeestersconferentie eerder thematisch benaderd,
voortbouwend op de werking rond 8 thematische clusters:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bestuur/dagelijks bestuur
Cultuur & Vrije tijd
Facility & logistiek
GIS, ICT en digitalisering
Milieu
Ruimtelijke ordening & Mobiliteit
Welzijn
Economie
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Ook binnen de regio Rivierenland merken we op dat agendapunten eerder vanuit een thematische inslag
worden behandeld op de regionale mandaatgroep. Dit hangt ook samen met bestuurlijke model van waaruit
men in de regio werkt, waarbij er terugkoppeling vanuit thematische beleidsgroepen plaatsvindt binnen de
regionale mandaatgroep. Er geldt daarbij ook een werkafspraak dat eerder operationele aspecten in het kader
van dienstverlening aan gemeenten niet op de regionale mandaatgroep aan bod komen, maar eerder binnen de
raad van bestuur van streekintercommunale IGEMO worden behandeld. Concreet worden volgende
beleidsgroepen teruggekoppeld op de regionale mandaatgroep:
1)
2)
3)
4)
5)

Mobiliteit
Sociaaleconomisch beleid
Welzijn
Wijkwerken
Ruimtelijke ordening

Wat de regio’s Brugge en Oostende betreft, is er geen vaste categorisering van punten.
Onze eigen synthese van de bovenstaande categoriseringen bestaat uit een viertal grote categorieën die eerder
aansluiten bij de aard van de onderwerpen:
1) Onderwerpen die in de eerste plaats gericht zijn op informatiedelen en kennisdoorstroming.
2) Onderwerpen die eerder te maken hebben met het aansturen en regisseren van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
3) Onderwerpen die eerder gaan over regionale projectontwikkeling en de opvolging daarvan.
4) Onderwerpen die eerder gaan over strategie, standpuntbepaling en belangenbehartiging rond regionale
samenwerking.
We illustreren hieronder aan de hand van een matrixtabel het soort van agendapunten die op de
burgemeestersconferenties aan bod kwamen. We geven daarbij een aantal willekeurige voorbeelden per
categorie uit de 6 onderzochte regio’s, afkomstig van de agenda’s van de afgelopen twee jaar.
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Soorten agendapunten
Informatie-en kennisdoorstroming

Concrete onderwerpen
• Omgang met pop-up bars tijdens coronapandemie (regio Z-W-Vlaanderen);
• Uitwisseling omtrent steunmaatregelen voor handelaars en bedrijven n.a.v. gezondheidscrisis (regio Westhoek);
• Info-uitwisseling rond opstart van het schakelzorgcentrum (Regio Midwest)
• Het Vlaamse regeerakkoord: analyse vanuit lokaal en regionaal oogpunt (regio Rivierenland);
• Toelichting projecten ter ondersteuning van digitalisering voor ondernemers en nieuwe initiatieven vanuit de provincie (regio
Brugge);
• Toelichting studie 'Vraag naar bedrijventerreinen' in West‐Vlaanderen en de regio Oostende (regio Oostende);

Het aansturen en regisseren van •
intergemeentelijke
•
samenwerkingsverbanden
•
•
•
•

Aanstelling van een intergemeentelijke preventieadviseur (regio Z-W-Vlaanderen);
Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het onderhoud en het herstel van waterhydranten (regio
Westhoek);
Inkanteling en continueren van de werking van het intergemeentelijk archiefteam (regio Midwest);
Wijk-werken - problematiek vervanging bij afwezigheden (regio Rivierenland)
Bespreking mogelijkheden tot samenwerking rond sport (regio Oostende);
Oprichting samenwerkingsverband rond regierol economie (regio Brugge);

Regionale projectontwikkeling en • Opvolging van de vervoerregio ( alle regio’s);
opvolging
• Afstemming rond K-R8 dossier (regio Z-W-Vlaanderen);
• Regionale ruimtelijke visievorming i.s.m. WVI (Regio’s Westhoek, Midwest, Brugge & Oostende);
• Versterkt streekbeleid - Evaluatie en voortgang: Bespreking (regio Rivierenland)
• Bespreking protocol voor regionale samenwerking met de provincie West-Vlaanderen (regio Oostende & Brugge);
Strategie, standpuntbepaling en •
belangenbehartiging rond regionale •
samenwerking
•
•
•

16.09.2021

Gemeenschappelijke standpuntbepaling rond Kanaal Bossuit-Kortrijk (regio Z-W-Vlaanderen)
Correspondentie met NMBS n.a.v. opmaak vervoerplan NMBS (regio Westhoek);
Regionale standpuntbepaling omtrent Ventilusdossier (Regio’s Midwest & Brugge);
Standpunten gemeenten m.b.t. financiële bijdrage CAW in functie van acute opvang (regio Rivierenland);
Standpuntbepaling omtrent overname verlichtingspalen door Fluvius (regio Brugge & Oostende);
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Aandachtspunten voor starters:
-

Bedenk niet alleen het juiste agendavormingsproces, maar ook een werkbare structuur en
volgorde van de agenda zelf. Naargelang de maturiteit (in diepte en breedte van de
samenwerking) toeneemt, kan die agendastructuur aangepast worden. Denk verder na hoe
een categorisering van agendapunten ook te verbinden is met de eventuele andere
overlegstructuren die opgezet zijn of worden (bv. thematische groepen), of waarmee de link te
leggen is (bv. een hulpverleningszone).

7 LOKALE TERUGKOPPELING
Burgemeesters zijn vertegenwoordigers van hun gemeenten op regioniveau en de terugkoppeling naar
de colleges en gemeenteraden is dan ook belangrijk. In aanloop van het regiovormingstraject waren
er op dit vlak bezorgde stemmen die vreesden dat het BO, genoemd als het centrale platform in kader
van regiovorming, de macht (verder) zou centraliseren bij de burgemeesters alleen, zonder garanties
op die terugkoppeling naar schepenen en gemeenteraden.
Lokale terugkoppeling gaat o.m. om transparantie en informatietoegang voor schepenen en
gemeenteraden. Op dat vlak blijken 4 van de 6 onderzochte regio’s gebruik te maken van een digitaal
regionaal documentenplatform waarlangs BO-verslagen (of verslagen van andere onderdelen van de
regionale samenwerking, zoals thematische tafels) te consulteren zijn. Wie deze verslagen kan
consulteren, verschilt echter van regio tot regio. In sommige regio’s zijn verslagen enkel te raadplegen
door de leden van de groep in kwestie, of ook door de algemeen directeurs van de gemeenten in
kwestie, en soms zijn ze ook breder toegankelijk voor bv. de gemeenteraadsleden. Vanuit
transparantie naar gemeenteraden lijkt dat laatste alvast een te verkiezen strategie.
Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen gebeurt de terugkoppeling vanuit het BO naar de algemeen
directeurs door hen toegang te geven tot een digitaal regionaal documentenplatform, waarop zij
zowel de agenda’s als de verslagen kunnen raadplegen. Het verslag bevat – mede door de
werkmethode - niet enkel de bespreking maar vaak ook de achtergrond en context van de behandelde
agendapunten. De verdere agendering en terugkoppeling binnen de lokale besturen wordt verder
beslist door de burgemeester en algemeen directeur binnen elke respectievelijke gemeente, gezien
enkel zij directe toegang hebben tot de verslagen via het documentenplatform.
Binnen de regio’s Midwest en Westhoek wordt er ook gewerkt met een digitaal regionaal
documentenplatform waarlangs alle info over de intergemeentelijke samenwerking terug te vinden
is. Langs deze weg worden o.a. ook de verslagen van het burgemeestersconferentie ontsloten, die
binnen de regio Midwest ook toegankelijk zijn voor alle gemeenteraadsleden in de regio.
In de regio Rivierenland werkt men eveneens met een digitaal regionaal documentenplatform
waarbij de leden van de verschillende beleidsgroepen en de algemeen directeurs toegang tot de
verslagen hebben van de respectievelijke beleidsgroep. Verdere doorstroming van documenten en
informatie wordt net zoals in Leiedal overgelaten aan elk lokaal bestuur zelf. Daarnaast is er wel
jaarlijks een zogenaamde Staten-Regionaal als breder participatie- en terugkoppelingsmoment,
waarbij de focus gelegd wordt op het informeren van en betrokkenheid creëren bij raadsleden
aangaande de regionale werking van regio Rivierenland.
In de regio’s Brugge en Oostende wordt er geen gebruik gemaakt van een digitaal regionaal
documentenplatform, maar worden verslagen van het BO achteraf doorgestuurd naar de algemeen
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directeurs van elke gemeente. De verdere interne terugkoppeling is ook hier dan een zaak van elk
lokaal bestuur zelf.
We hebben in het bestek van dit werkpakket voor deze regio’s geen detailanalyse kunnen maken over
het precieze gebruik van de digitale regionale documentenplatformen of mbt de mate waarin er in de
lokale besturen in kwestie vervolgens goed wordt terugkoppeld naar college en gemeenteraad.
Regio
Regio Zuid-West-Vlaanderen

Lokale terugkoppeling
Documentenplatform met verslagen (toegang voor AD’s en
burgemeesters)

Regio Westhoek

Documentenplatform
gemeenteraadsleden)

met

verslagen

(toegang

voor

Regio Midwest

Documentenplatform
gemeenteraadsleden)

met

verslagen

(toegang

voor

Regio Rivierenland

Documentenplatform met verslagen (toegang voor leden
beleidsgroepen ) + Staten-regionaal evenement

Regio Brugge

Verslagen worden aan AD's bezorgd, interne terugkoppeling
eerder ad-hoc

Regio Oostende

Verslagen worden aan AD's bezorgd, interne terugkoppeling
eerder ad-hoc

Aandachtspunten voor starters:
-

Het is nuttig om vanaf het begin na te denken over de manier waarop informatiestromen
georganiseerd worden, niet alleen met oog op agendavorming en beleidsbepaling, maar ook
omtrent verslaggeving van de besprekingen en eventuele besluiten van het BO en andere
overlegstructuren van de ruimere governance van de regionale samenwerking.

-

Principieel zijn we voorstander van een zo maximaal mogelijke toegang van de informatie, dus
niet alleen voor de burgemeesters, maar ook voor schepenen en gemeenteraadsleden, met het
oog op democratische controle maar ook met oog op zo maximaal mogelijke betrokkenheid op
politiek vlak. We begrijpen hierbij de afweging tussen de mate waarin meer gedetailleerde
verslaggeving over delicate kwesties en discussies neergeschreven worden en vervolgens ook
breed toegankelijk gemaakt worden enerzijds en de nood om voldoende vertrouwelijkheid te
kunnen garanderen om bv. politieke compromisvorming mogelijk te maken anderzijds.
Terugkoppeling naar algemeen directeurs die relevante informatie bv. ook naar hun MAT
kunnen terugkoppelen, lijkt ons eveneens belangrijk om van de regio meer te maken dan een
louter politieke overlegtafel en omdat heel wat kwesties ook de nodige ambtelijke
voorbereiding en uitvoering vereisen (zie volgend punt).
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8 GEEN BURGEMEESTERSOVERLEG ZONDER ALGEMEEN
DIRECTEURSOVERLEG?
Dat burgemeestersoverleg in de eerste plaats een politiek overleg is, lijkt evident, maar in welke mate
zijn ook algemeen directeurs van gemeenten betrokken op regionaal niveau?
Het is inmiddels duidelijk dat elke onderzochte regio hier op een eigen manier een link legt tussen de
algemeen directeurs en het BO. Deze verschillen hebben betrekking op de intensiteit van
samenwerking, de frequentie van contacten en de structurele verankering hiervan.
Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen komen de algemeen directeurs maandelijks samen na het BO
(Exello Zuid-West-Vlaanderen). De voorbereiding van dit overleg wordt daarbij ondersteund door de
staf van Leiedal. In tegenstelling tot de agendasetting van het BO wordt er hier een vast stramien van
regionale dossiers gehanteerd waarbinnen algemeen directeurs in functie van hun themata specifieke
punten kunnen inbrengen. Naast bv. aspecten rond rapportering vanuit verschillende organisaties of
het bespreken van juridische kwesties worden vanuit dit forum ook thematieken voor het BO
toegelicht. Dit laat de algemeen directeurs toe om snel te kunnen inspelen op de besproken
beleidsthema’s.
In de regio Westhoek worden de algemeen directeurs maandelijks bijeen gebracht in de
ondersteuning van de werking van het bredere westhoekoverleg. Eén vertegenwoordiger van dit ADoverleg wordt daarbij ook aangeduid om deel te nemen aan het burgemeestersoverleg binnen het
Westhoekoverleg. Het AD-overleg speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol om de terugkoppeling
van besluitvorming uit het BO naar de gemeentelijke administraties toe te verhogen (zie vorig punt)
en werkt ook adviserend ten aanzien van het burgemeestersoverleg voor bestuurlijke thema’s.
In de regio Midwest vindt er ongeveer vijfwekelijks een overleg plaats met de algemeen directeurs
en adjunct algemeen directeurs in de regio. Dit forum biedt hen naar eigen zeggen de mogelijkheid
om een helikopterzicht te behouden, kennis te delen en advies te geven/vragen. Daarnaast is er ook
een terugkoppeling door de algemeen directeur van Midwest over de werking van Midwest en de
beslissingen van de bestuursorganen. Verder is er ook op het niveau van de Midwest een regionaal
managementteam (regionaal MAT) geïnstalleerd. Aan dit maandelijks overleg nemen de ambtelijke
coördinatoren van de deelwerkingen van Midwest deel, alsook drie algemeen directeurs. Naast
afstemming rond de interne organisatie van Midwest, zorgt dit forum voor de voorbereiding van het
dagelijks bestuur Midwest.
In de regio Rivierenland brengt de staf van IGEMO algemeen en financieel directeurs naar eigen
zeggen op geregelde tijdstippen samen om toelichting te geven bij de dossiers waarrond er op
regionaal niveau wordt samengewerkt. Een structureel algemeen directeursoverleg werd binnen deze
regio echter (nog) niet opgericht.
In de regio’s Oostende en Brugge vindt het overleg van algemeen directeurs en adjunct-algemeen
directeurs voor beide regio’s gezamenlijk plaats. Dit overleg wordt voorbereid door de coördinator
van het burgemeestersoverleg, waarbij de agenda tot stand komt in samenwerking met een dagelijks
bestuur bestaande uit vier leden. Het overleg vindt plaats op een 4-maandelijkse basis.
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Regio
Regio Zuid-West-Vlaanderen

Frequentie A(A)D overleg
Maandelijks

Regio Westhoek

Maandelijks

Regio Midwest

5-wekelijks

Regio Rivierenland

Geen structureel overleg (ad hoc terugkoppeling)

Regio Brugge

Gezamenlijk (Brugge - Oostende), 4-maandelijks

Regio Oostende

Gezamenlijk (Brugge - Oostende), 4-maandelijks

Aandachtspunten voor starters:
-

Een goed BO heeft baat bij een goede link met een vorm van overleg tussen algemeen
directeurs. Regionale samenwerking voorbereiden en uitvoeren heeft immers vaak een link met
de individuele gemeentelijke werking. De algemeen directeurs kunnen in die zin zowel een rol
helpen spelen in de terugkoppeling naar de politieke organen (college en gemeenteraad) als
naar de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Omgekeerd kunnen ze, zoals ook blijkt uit een
aantal regiopraktijken, mee input leveren voor de BO-agenda. Zeker als de regionale
samenwerking ook aanleiding geeft tot het oprichten van eigen IGS-verbanden, is het
samenspel met de AD’s van belang. Denk dus goed na over het betrekken van de algemeen
directeurs i.p.v. louter te focussen op het politieke BO-overleg.

9 REGIONAAL OVERLEG BREDER POLITIEK INGEBED: WELKE
BETROKKENHEID VAN STREEKPARLEMENTAIREN?
Als laatste gaan we dieper in op de wijze waarop er in en rond het BO ook afstemming en
terugkoppeling met de Vlaamse streekparlementairen gebeurt: in welke mate zijn zij betrokken in het
regionale overleg van burgemeesters en regionale dossiers die ook op het Vlaamse niveau betrekking
hebben?
Allereerst merken we binnen de onderzochte regio’s aanzienlijke verschillen op in het aantal verkozen
Vlaamse parlementairen in de regio, alsook in het aantal parlementairen die deze functie combineren
met een burgemeestersmandaat. Binnen de regio Brugge gaat het bijvoorbeeld om 6 Vlaamse
parlementairen die actief zijn in de regio, waarvan echter geen enkel parlementslid deze functie
combineert met een burgemeestersmandaat. In de regio Oostende daarentegen bestaat de groep
regionale parlementsleden bijna volledig uit burgemeesters, waarbij 3 van de 4 parlementairen beide
mandaten cumuleren. Globaal genomen wordt er aangegeven door respondenten dat de grootste
betrokkenheid omtrent regionale kwesties dan ook te zien is bij diegenen die de mandaten van
burgemeester en parlementair combineren. Door deze combinatie kunnen ze volgens respondenten
als voornaamste ambassadeurs van de regio optreden naar Vlaanderen toe en lijken ze in belangrijke
mate de contacten en terugkoppeling naar het Vlaamse parlement en kabinetten voor hun rekening
te nemen. In de onderzochte regio’s waar parlementsleden niet cumuleren met een
burgemeestersmandaat lijkt er slechts in beperkte mate structurele betrokkenheid in het regionale
overleg dat in en rond het BO plaatsvindt.
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In de regio Zuid-West-Vlaanderen vindt er op systematische wijze overleg plaats tussen
parlementsleden en burgemeesters in de regio binnen de zogenaamde Regioraad, zoals hierboven
reeds gesitueerd. Daarnaast zien we dat er in de regio’s Westhoek en Rivierenland afstemming gezocht
wordt op een ad-hoc basis met parlementsleden, afhankelijk van de thematieken en de dossiers die
op de regionale agenda staan. Binnen de andere regio’s (Midwest, Brugge & Oostende) vindt er
volgens respondenten echter niet of nauwelijks structurele afstemming plaats met parlementsleden.
De vaststelling dat parlementairen zonder burgemeestersmandaat slechts in beperkte mate betrokken
worden bij het regionaal overleg wordt door respondenten met verschillende aspecten in verband
gebracht.
Als eerste wijst men op de impact van de opschaling van arrondissementele naar provinciale
kieskringomschrijvingen, waarbij de vroegere omschrijvingen op arrondissementsniveau dichter bij
het regionale schaalniveau aanleunden. Door deze hervorming hebben Vlaamse parlementairen in
feite een veel ruimer electoraal gebied dan het regionale niveau waarop het BO plaatsvindt en is er
volgens verschillende respondenten sprake van een minder sterke binding met de streek dan
voorheen. Een tweede aspect betreft de (juridische) onverenigbaarheid van een aanstelling als Vlaams
parlementslid met een uitvoerend mandaat binnen een IGS-verband. Verschillende respondenten
beschouwen deze beperking als een hervorming die aanleiding kan geven tot o.a.
informatieachterstand bij Vlaamse mandatarissen rond regionale dossiers. Deze regeling lijkt echter in
sommige regio’s ook tot gevolg te hebben dat bepaalde strategische beslissingen die formeel binnen
de raad van bestuur van een IGS-verband genomen worden, ook op informele wijze binnen het BO aan
bod komen, opdat ook burgemeester-parlementairen feitelijk bij deze besluitvorming kunnen worden
betrokken.
Verder merken we binnen verschillende regio’s ook enige terughoudendheid op bij burgemeesters om
parlementsleden zonder burgemeestersmandaat intensiever bij het regionale overleg te betrekken.
Een eerste gevoeligheid die daarbij speelt betreft het feit dat door parlementsleden bij het regionale
overleg te betrekken de facto ook lokale oppositieleden mee aan tafel kunnen zitten, in tegenstelling
tot een overleg met enkel burgemeesters waar enkel de lokale meerderheden vertegenwoordigd zijn.
Het betrekken van lokale oppositie bij regionaal overleg lijkt geen evidente zaak in de ogen van
respondenten, waarbij met name de vrees leeft dat het betreken van ‘oppositie’-parlementsleden zou
leiden tot meer partijpolitieke profilering, waarbij informatie rond regionale dossiers gebruikt zou
worden om op lokaal of Vlaams niveau oppositie te voeren. Als tweede wordt er gewezen op een
verschil in focus en perspectief tussen burgemeesters en parlementsleden zonder uitvoerend lokaal
mandaat. Verschillende respondenten stellen dat burgemeesters dossiers eerder vanuit een integrale,
operationele invalshoek benaderen, sterk beïnvloed en denkend vanuit de praktijkervaring op lokaal
niveau. Parlementsleden zouden daarentegen eerder een thematische en conceptuele invalshoek
hanteren waar dossiers ook naargelang de specialisatie en lidmaatschap van bepaalde commissies in
het Vlaams Parlement meer in detail worden opgevolgd en het werk onderling wordt verdeeld. Door
hun specialisatie zouden slechts weinig Vlaamse parlementairen een integrale visie op de regio
hebben. De sterke thematische focus van parlementsleden zorgt er volgens sommigen bijvoorbeeld
voor dat thematische regionale samenwerkingsvormen, zoals de vervoerregio’s, vaak niet ten gronde
aan bod komen bij de discussies in de commissie binnenlands bestuur van het Vlaams Parlement. Door
dit gebrek aan integraal perspectief dreigen bijgevolg structurele en inhoudelijke discussies rond
regionale samenwerking onvoldoende op elkaar afgestemd te worden. Of nog: meer organiekbestuurlijke discussies omtrent binnenlands bestuur geraken dan onvoldoende verbonden met de
sectoraal-inhoudelijke discussies in andere domeinen en commissies.
Ten slotte wordt de betrokkenheid van mandatarissen in de regio door respondenten ook gelinkt aan
enkele contextvariabelen die bepalend zijn voor de bredere politieke dynamiek die zich in een regio
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kan manifesteren. Als eerste onderstreept men het belang van regionale engagementen en
aanspreekpunten bij alle politieke partijen in de regio. Goede persoonlijke relaties en een gezonde
mate van vertrouwen tussen de betrokken actoren gelden als belangrijke bouwstenen om regionale
afspraken in de praktijk mogelijk te maken. Ten tweede blijkt het van belang om over voldoende
continuïteit in het politiek leiderschap in de regio te kunnen beschikken. Politiek leiderschap, zeker
binnen regio’s die nog geen sterke regionale reflex en historiek hebben uitgebouwd, komt dan vaak
neer op de wil van één of enkele mensen om het voortouw te nemen om binnen de regio samen
stappen vooruit te zetten. Dat maakt regionaal leiderschap erg kwetsbaar, waarbij bestuurswissels een
grote impact kunnen hebben op de dynamiek die zich in een regio (al dan niet) kan ontwikkelen. Als
derde wordt er ook gewezen op de eerder beperkte ‘politieke winst’ die op het regionale niveau te
behalen zou zijn voor lokale mandatarissen: aangezien het electoraat zich binnen de gemeentegrenzen
bevindt, is dat ook het gebied waarop burgemeesters zich in de eerste plaats richten en van waaruit
ze de waarde van de regio zullen beoordelen. Sommige respondenten gaven aan dat het opnemen van
regionale engagementen in de praktijk vaak slechts echt mogelijk wordt vanaf een tweede legislatuur
als burgemeester, gezien in een eerste legislatuur het lokale beleid en het verstevigen van de lokale
machtsbasis doorgaans de primaire focus is. Het langetermijnperspectief dat nodig is om als lokale
politicus te investeren in regiowerking blijkt ook geen evidentie in een steeds volatieler wordende
politieke context, waarbinnen lokale concurrentiële verhoudingen en kortetermijndenken aan belang
lijken te winnen.
Regio

Vlaamse parlementairen

Burgemeesterparlementairen

Formele afstemming
BO - Parlementairen

Regio Zuid-West- 6 (2 CD&V, 1 N-VA, 1 Vooruit, 2 ( CD&V)
Vlaanderen
1 Groen, 1 VB)

Regioraad

Regio Westhoek

2 (1 CD&V, 1 Open VLD)

1 (CD&V)

Ad hoc

Regio Midwest

4 (2 CD&V, 1 N-VA, 1 VB)

2 (CD&V, N-VA)

/

Regio
Rivierenland

7 (1 CD&V, 2 N-VA, 1 open 2 (CD&V, N-VA)
VLD, 1 Vooruit, 1 Groen, 1 VB)

Regio Brugge

6 (2 N-VA, 1 open VLD 1 0
/
Vooruit, 2 VB)
4 (1 N-VA, 1 open VLD, 1 3 (Open VLD, N-VA, /
Vooruit, 1 VB)
Vooruit)

Regio Oostende

Ad hoc

Aandachtspunten voor starters:
- Bekijk de politieke regionale samenstelling, zowel op lokaal uitvoerend als op Vlaams
parlementair vlak, om te overwegen in hoeverre er naast een zuiver BO-overleg ook ad hoc of
meer structureel interactie met streekparlementairen voorzien kan worden.
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10 OVERZICHT AANDACHTSPUNTEN
Uit deze beschrijvende en verkennende analyse vallen een aantal aandachtspunten af te leiden die
relevant zijn voor een startend of beginnend burgemeestersoverleg. Wellicht zijn ze ook interessant
en relevant voor meer mature BO-praktijken die zich willen vergelijken met collega’s. Het spreekt voor
zich dat er naast deze zes regio-praktijken nog andere, interessante praktijken bestaan in Vlaanderen
die hier niet gerapporteerd zijn. Belangrijk is in elk geval om te zien dat elke regio doorheen de tijd en
naargelang de noden, mogelijkheden en context, een eigen praktijk heeft gecreëerd die lijkt te
‘werken’ voor wat ze zelf beogen. We hebben geen diepgaande analyse of evaluatie van de werking
gemaakt, dus vellen hier ook geen enkel oordeel wat ‘beter’ of slechter’ zou zijn.
We herhalen hier bondig de belangrijkste aandachtspunten die we in elk deel apart formuleerden:
-

Elk van deze burgemeestersoverleggen hebben een formele werkwijze en hebben daarvoor
personele ondersteuning door een IGS-verband dat ofwel op dezelfde schaal opereert (Leiedal
en IGEMO) of dat op een grotere schaal opereert (WVI): bekijk dus wie in uw regio alvast de
basisondersteuning kan bieden met oog op het voorbereiden, organiseren en opvolgen van uw
BO. Een burgemeestersoverleg zonder voldoende ondersteuning heeft weinig tot geen kans op
slagen.

-

Het feit dat in deze regio’s de ondersteuning door een IGS-verband wordt opgenomen, maar
ook dat er in sommige regio’s wel of geen werk gemaakt wordt van een nieuw IGS-verband dat
precies samenvalt met de regio van het burgemeestersoverleg, heeft o.a. te maken met de
mate waarin de noodzaak wordt aangevoeld ook een ‘eigen’ uitvoeringsorganisatie op
regionale schaal te ontwikkelen en er voldoende gedeelde noden en vertrouwen bestaat.
Verken dus eerst de noden en context vooraleer naast BO en het organiseren van een
ondersteuning hiervoor ook de eventuele stap naar een nieuw IGS-verband te zetten.

-

Zoals blijkt is de samenstelling vaak niet beperkt tot burgemeesters alleen. Maak zelf eerst uw
afweging in hoeverre het aangewezen is om eerst met een zuivere samenstelling van start te
gaan (bv. omdat gezamenlijke agenda verkennen nog tijd vergt, er nog onderling vertrouwen
ontbreekt, …) dan wel te verruimen tot andere spelers die vanuit regionaal perspectief relevant
lijken. Uit de zes praktijken blijkt dat andere spelers betrekken niet noodzakelijk aan de BOtafel hoeft, maar ook andere overlegwijzen met andere samenstelling denkbaar zijn om een
ruimer regiobereik te hebben. Hou daarbij ook de werkbaarheid en beheersbaarheid van het
overleg in de gaten.

-

Ga na hoe het BO kan verbonden worden met overleg tussen de gemeentelijke managers om
zo een voldoende terugkoppeling en betrokkenheid van gemeentelijke administraties te
garanderen.

-

In de onderzochte regio’s is er steeds een link met de provinciale deputatie, ofwel rechtstreeks
door aanwezigheid op het BO, ofwel via andere overlegstructuren waar de burgemeesters aan
deelnemen. Het is dus zinvol om na te denken over de wijze waarop het BO zich wel of niet wil
verhouden tot het provinciebestuur, rekening houdend met ieders ambities en strategie.

-

Hoewel een BO in de eerste plaats een collegiale tafel vormt waar niet gestemd wordt, is het
voorzitterschap wel relevant, zowel voor interne (bv. gezag tussen collega’s, gevoel van
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gelijkwaardigheid tussen de gemeenten) als externe doeleinden (bv. goede woordvoerder voor
regiobelangen elders). Weeg daarbij de geografische, bestuurlijke en politieke argumenten
apart en onderling tegen mekaar af, om een voorzitter aan te duiden/te verkiezen. Een
voorzitter heeft op persoonlijk vlak idealiter ook voldoende geloof in en ambitie voor de regio
en geniet het vertrouwen van de andere betrokken burgemeesters.
-

Stem de frequentie af op hetgeen er te bespreken valt. Teveel of te lange overlegmomenten
zonder voldoende inhoud en/of voorbereiding leiden immers snel tot de kritiek van een
praatbarak en zal de motivatie om verder deel te nemen snel uithollen.

-

Hou rekening met het feit dat er ook andere plaatsen zijn waar de burgemeesters, al dan niet
in exact dezelfde regio-samenstelling, elkaar ontmoeten. Een apart BO moet dan ook een
toegevoegde waarde bieden ten aanzien van die andere overlegstructuren om zinvol te zijn.

-

Kies het juiste moment, dit wil zeggen een tijdstip waarvan geweten is dat het voldoende past
voor zoveel mogelijk burgemeesters en overweeg daarbij ook om in de agenda aan te sluiten
bij ander overleg waar ze ook geacht worden aanwezig te zijn indien nodig.

-

Het is duidelijk dat elke regio een eigen agendavormingsproces heeft dat past bij de eigen
context en governance structuur. Denk zeer goed na hoe een zinvolle agenda voor het BO op
te stellen is en bewaak dat die zeker ook ‘zinvol’ is in de ogen van de burgemeesters zelf, maar
denk ook na over het betrekken van andere relevante actoren zoals de algemeen directeurs en
actoren met thematische expertise (zoals vakschepenen). Een ruimer eigenaarschap van de
agendavorming kan ook het eigenaarschap van de regionale samenwerking helpen vergroten.

-

Het is nuttig om vanaf het begin na te denken over de manier waarop informatiestromen
georganiseerd worden, niet alleen met oog op agendavorming en beleidsbepaling, maar ook
omtrent verslaggeving van de besprekingen en eventuele besluiten van het BO en andere
overlegstructuren van de ruimere governance van de regionale samenwerking.

-

Principieel zijn we voorstander van een zo maximaal mogelijke toegang van de informatie, dus
niet alleen voor de burgemeesters, maar ook voor schepenen en gemeenteraadsleden, met het
oog op democratische controle maar ook met oog op zo maximaal mogelijke betrokkenheid op
politiek vlak. We begrijpen hierbij de afweging tussen de mate waarin meer gedetailleerde
verslaggeving over delicate kwesties en discussies neergeschreven worden en vervolgens ook
breed toegankelijk gemaakt worden enerzijds en de nood om voldoende vertrouwelijkheid te
kunnen garanderen om bv. politieke compromisvorming mogelijk te maken anderzijds.
Terugkoppeling naar algemeen directeurs die relevante informatie bv. ook naar hun MAT
kunnen terugkoppelen, lijkt ons eveneens belangrijk om van de regio meer te maken dan een
louter politieke overlegtafel en omdat heel wat kwesties ook de nodige ambtelijke
voorbereiding en uitvoering vereisen

-

Een goed burgemeestersoverleg heeft baat bij een goede link met een vorm van overleg tussen
algemeen directeurs. Regionale samenwerking voorbereiden en uitvoeren heeft immers vaak
een link met de individuele gemeentelijke werking. De algemeen directeurs kunnen in die zin
zowel een rol helpen spelen in de terugkoppeling naar de politieke organen (college en
gemeenteraad) als naar de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Omgekeerd kunnen ze, zoals
ook blijkt uit een aantal regiopraktijken, mee input leveren voor de BO-agenda. Zeker als de
regionale samenwerking ook aanleiding geeft tot het oprichten van eigen IGS-verbanden, is
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het samenspel met de AD’s van belang. Denk dus goed na over het betrekken van de algemeen
directeurs i.p.v. louter te focussen op het politieke BO-overleg.
-

Bekijk de politieke regionale samenstelling, zowel op lokaal uitvoerend als op Vlaams
parlementair vlak, om te overwegen in hoeverre er naast een BO-overleg ook ad hoc of meer
structureel interactie met streekparlementairen voorzien kan worden.
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Bijlage: Afbakening van burgemeestersoverleg15

Bron: Netwerk Regionale Samenwerking (VVSG)

15

We stellen vast dat in de onderzochte regio’s de afbakening van het burgemeestersoverleg overeenstemt met de indeling in referentieregio’s die door de Vlaamse regering in de kadernota van 12 maart 2021
werd vastgelegd.
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