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Intercommunale afvalmaatschappijen, politiezones, scholengemeenschappen, 

natuurwerkploegen. Het zijn enkele voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden 

tussen gemeenten. De Vlaamse overheid inventariseerde alle samenwerkingsinitiatieven 

met het oog op een beter lokaal bestuur. Een opvallende vaststelling: de zes faciliteiten-

gemeenten in de Rand werken minder samen dan de overige Vlaamse gemeenten.

Regionale 
samenwerkingsverbanden 
in kaart gebracht 
Minder samenwerking met faciliteitengemeenten

als schepenen zich van de ene vergadering naar de andere 

haasten zonder daadwerkelijk te wegen op de besluitvorming. 

Naar aanleiding van de opmaak van het witboek interne 

staatshervorming heeft de Vlaamse Regering alle regionale 

samenwerkingsverbanden geïnventariseerd. Later volgt een 

evaluatie en een actieplan met concrete maatregelen om de 

bestuurlijke verrommeling aan te pakken en samenwerking 

te stimuleren op vlakken waar dat nu nog te weinig gebeurt.

De cijfers

Alvast een opvallende vaststelling in de Rand: de zes 

faciliteitengemeenten gaan duidelijk minder samenwerkings-

verbanden (swv’s) aan dan andere Vlaamse gemeenten. Een 

gemiddelde Vlaamse gemeente heeft 68 swv’s, de zes 

faciliteitengemeenten komen aan gemiddeld 37 swv’s. 

Drogenbos telt er 31, Linkebeek 32, Sint-Genesius-Rode 37, 

Wezembeek-Oppem 38, Kraainem 41 en Wemmel 42. 

Gemeenten werken meer dan ooit samen om meer te 

kunnen doen met minder geld. Logisch, zeker in tijden dat 

het !nancieel allemaal wat moeilijker wordt. Ze gaan 

regionale samenwerkingsverbanden aan in de vorm van 

intercommunales zoals afvalverwerker Interza. Ook de 

politiezones, sportregio’s, sociale verhuurmaatschappijen, de 

Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), de 

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en zelfs De Lijn 

zijn voorbeelden van associaties over de gemeentegrenzen 

heen.

Meer samenwerking tussen gemeenten is positief, oordeelt 

de Vlaamse overheid. Het leidt in veel gevallen tot een 

verhoogde bestuurskracht, maar het kan ook ongewenste 

nevene"ecten met zich meebrengen. Dat is bijvoorbeeld het 

geval als een gemeenteraad het overzicht van de samenwer-

kingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt verliest, 

Clusters van gemeenten die minstens 50% dezelfde samenwerkingsverbanden delen.



15

DE ZANDLOPER is een uitgave van het gemeenschaps-

centrum de Zandloper en vzw ‘de Rand’. De zandloper 

komt tot stand met de steun van het ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant .

REDACTIE: 

Inge Bex, Pieter Ceuleers, Gwennan Dekens, 

Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol,  

Joris Roesems, Willy Spittaels

EINDREDACTIE

Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 

veerle.weeck@derand.be

HOOFDREDACTIE

Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be

REDACTIEADRES

GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

02 460 73 24, info@dezandloper.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

VOOR INFO,  TICKETS EN RESERVERING

Voor het programma van de Zandloper kan je bij Nadine 

Poty, Caro Renckens en Inge Demeestere van het onthaal 

terecht. Openingsuren: maandag van 9-12 uur, dinsdag en 

donderdag van 9-12 uur en van 13-19 uur, woensdag en 

vrijdag van 9-12 uur en van 13-17 uur, zaterdag en zondag 

gesloten.  Tickets bestellen kan steeds online via 

www.dezandloper.be. Tel. 02 460 73 24, fax 02 460 55 37

E-mail: info@dezandloper.be Website: www.dezandloper.be 

RAND-NIEUWS

Intuïtief kan je denken dat dit ligt aan het lage aantal 

inwoners, maar dat klopt maar voor een stukje. Steden met 

meer dan 100.000 inwoners gaan gemiddeld 93 samenwer-

kingsverbanden aan, maar kleine gemeenten met minder 

dan 5.000 inwoners tellen gemiddeld 55 swv’s. Dat is nog 

steeds veel meer dan de zes faciliteitengemeenten in de 

Rand.

Als we de beleidsdomeinen bekijken waarin de samenwer-

kingsinitiatieven actief zijn, zien we weinig grote verschillen 

tussen ‘de zes’ en de overige Vlaamse gemeenten. Het gaat 

voornamelijk om welzijn, leefmilieu en politie. Wat een 

merkwaardige vaststelling is, is dat in de Randgemeenten 

vooral de hogere overheden de samenwerkingsverbanden 

opstarten. De provincie, de Vlaamse en de federale overheid 

samen zijn goed voor 58,7 % van de opgestarte swv’s. De 

andere Vlaamse gemeenten komen aan 30,6 %.

Kwaliteit-kwantiteit?

Betekent dit dat de zes faciliteitengemeenten niet staan te 

springen om met andere Vlaamse gemeenten samen te 

werken? Dat ze het initiatief liever aan de hogere overheden 

laten in plaats van zelf het voortouw te nemen? ‘Het aantal 

samenwerkingsverbanden waar een gemeente aan deel-

neemt, zegt op zich niets over de kwaliteit van de lokale 

samenwerking’, nuanceert Katie Heyse, beleidsmedewerker 

van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de 

Vlaamse overheid. ‘Het is niet omdat een bepaalde gemeente 

meer samenwerkingsverbanden heeft dan een andere 

gemeente dat de kwaliteit van samenwerking in de ene 

gemeente beter zou zijn dan in de andere. Bovendien werd 

er zeer breed geïnventariseerd. Alle samenwerkingsverbanden 

waar een gemeente aan deelneemt, kwamen in aanmerking. 

Het gaat van kleine informele samenwerkingsverbanden tot 

zwaar juridisch verankerde samenwerkingsinitiatieven. Er is 

dus een brede waaier van initiatieven opgenomen: in het ene 

initiatief zal de gemeente meer tijd en middelen steken dan 

in het andere.’

Affiniteit

Maar waarom scoren de zes faciliteitengemeenten dan lager? 

‘Dat is moeilijk te bepalen’, klinkt het. ‘Dat moet eerst 

verder onderzocht worden, maar er zijn enkele mogelijke 

oorzaken. De registratie van swv’s is in de ene gemeente 

misschien iets nauwgezetter gebeurd dan in de andere. En 

enkel die swv’s waar alleen Vlaamse gemeenten aan mee-

werken werden geregistreerd. De faciliteitengemeenten 

worden politiek bestuurd met een college van burgemeester 

en schepenen dat minder a#niteit en contact heeft met 

andere gemeenten. Mogelijk zijn er ook samenwerkings-

verbanden met gemeenten uit het Brusselse Gewest, die niet 

in de inventaris voorkomen. Dat kan ook het geval zijn met 

grensgemeenten die samenwerken met uitsluitend gemeenten 

uit een van onze buurlanden.’

Bart Claes


