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In 2013 leverden we voor het eerst een 
inspiratienota af. Zowel het college van 
burgemeester en schepenen als de gemeenteraad 
toonden toen hun waardering voor dit werkstuk. 
Voor ons reden genoeg om u ook voor de 
beleidsperiode 2020-2025 van de nodige 
inspiratie te voorzien.
Onze eerste inspiratienota was vooral een 
werk van de deskundigen en de leden van het 
managementteam. De nieuwe inspiratienota 
is meer dan ooit het werkstuk van álle 
medewerkers. Iedereen droeg zijn steentje bij … 
Hoe? Dat kunt u achteraan lezen.
In deze inspiratienota reiken we u meer dan 
100 voorstellen aan. Soms abstract, soms heel 
concreet. Gebundeld volgens thema, en niet 
langer volgens bestuur, afdeling of dienst.
De eerste twee hoofdthema’s “gemeenschap” en 
“omgeving” hebben betrekking op het externe 
beleid en sluiten sterk aan bij onze decretale 
missie: zorgen voor het welzijn van onze 
inwoners en voor een duurzaam beheer van ons 
grondgebied. De thema’s “dienstverlener” en 
“werkgever” hebben eerder een interne focus.
We kiezen er nu ook voor om onze insteek  
voor de volgende beleidsperiode vroeger en 
breder te delen. 
Hebt u geen zin om de volledige inspiratienota 
door te nemen? Download dan de samenvatting 
op de website.
We wensen u veel stof om over na te denken!

Namens het managementteam,
Serge Ronsse
Algemeen directeur

Gavere, 10 december 2018.

voorwoord
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De kracht van een lokale gemeenschap schuilt in 
samenhang. In een actief zorgzame buurt voelen mensen 
zich thuis, onderhouden ze sociale contacten en zijn 
er ontmoetingsplekken. In de diverse vormen van 
vrijetijdsbesteding overbruggen wij maatschappelijke 
en multiculturele verschillen en wordt het isolement 
doorbroken.
We richten ons op gemeenschapsvorming en 
bieden iedereen die daaraan een actieve bijdrage 
levert ondersteuning. We koesteren het Gaverse 
verenigingsleven en zorgen dat ze hun lokale verbindende 
rol voluit kunnen spelen.
We organiseren ons samen mét de samenleving: we 
schakelen op gecoördineerde wijze vrijwilligers in en laten 
burgers projectmatig of thematisch participeren.
Wij geloven dat lokale besturen goed geplaatst zijn om 
de mens centraal te zetten. Niet toevallig was Gavere één 
van de boegbeelden van de VVSG-campagne ‘Zorg voor 
de mens centraal, begint lokaal’ met het project Thuis in 
Gavere. Daarom organiseren wij onze dienstverlening 
vanuit de nabijheid en vertrouwdheid met de lokale 
zorgnoden (buurtgerichte zorg). 
Als een neutrale, gemandateerde regisseur 
(eerstelijnspartner) bouwen we mee aan een integraal 
lokaal zorgnetwerk. We bundelen de krachten met zowel 
professionele actoren als met de informele zorgverleners: 
buren, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze informele 
partners ondersteunen wij ook op een regelmatige basis. 
We durven diensten die het juiste doelpubliek of hun doel 
missen in vraag te stellen, te hervormen of af te stoten. In 
thuiszorg nemen wij de rol op van zorgcoördinator. 
Iedere Gaverse burger verdient een menswaardig 
bestaan. In de individuele zorgbegeleiding werken we 
resultaatsgericht: we verhogen de zelfredzaamheid van 
cliënten zodat ze op termijn zelf in staat zijn om hun leven 
op te pakken. 
We lanceren het Huis van het Kind als centraal punt van 
dienstverlening en informatievoorziening. Een nauwere 
samenwerking met het onderwijs is onontbeerlijk 
voor tijdige (preventieve) detectie van (kans)armoede. 
Jonge gezinnen ondersteunen wij door de behoefte aan 
voorschoolse kinderopvang te bewaken, te coördineren en 
te ondersteunen. We verbeteren en breiden ons aanbod 
aan buitenschoolse opvang uit. 

Gavere als  
gemeenschap
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VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Vrijwilligerswerk
Er zijn heel wat burgers die interesse hebben in lokaal 
vrijwilligerswerk. Anderzijds ervaren de diensten die op 
vrijwilligers beroep doen, dat het niet steeds gemakkelijk is om 
de ‘vacatures’ in te vullen. 
Er ontbreekt een gemeentelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers 
die vraag en aanbod kan centraliseren en coördineren. In het 
kader van de Sociale Maribel wordt evenwel op korte termijn 
een projectmedewerker netwerkcoördinatie aangezocht die deze 
rol op zich kan nemen.
De komst van de ‘verenigingswerker’ (onbelast bijverdienen 
tot € 5.000/jaar) opent voor diverse diensten nieuwe 
perspectieven. Echter, doorheen de jaren zijn er diverse 
onbetaalde en betaalde vrijwilligerswerkingen opgezet. Het is 
wenselijk om een visie te formuleren op vrijwilligerswerk en hoe 
dit zich verhoudt tot de inzet van verenigingswerk.

Ondersteunen van verenigingen, 
organisaties en projecten
Het lokaal bestuur ondersteunt de socio-culturele verenigingen 
met een basissubsidie en een projectsubsidie. We zien echter 
heel wat zinvolle initiatieven ontstaan vanuit niet-erkende 
verenigingen, buurtcomités, particulieren, … 
Het lokaal bestuur kan zijn toelagebeleid heroriënteren zodat 
het creatieve gemeenschapsvormende ideeën ondersteunt, 
ongeacht van wie die afkomstig zijn.

Dezelfde houding kan aangenomen worden ten aanzien van 
de toegang tot de gemeentelijke lokalen of tot logistieke 
ondersteuning. 
In de vorige beleidsperiode werd reglementair en fysiek 
vorm gegeven aan een uitleendienst. Deze kan in de huidige 
beleidsperiode verder uitgebouwd worden in functie van de 
vragen van de gebruikers.

Ontvangst nieuwe inwoners en jubilarissen
Het lokaal bestuur organiseert in principe jaarlijks een 
ontvangstmoment voor nieuwe inwoners waarbij we hen 
gastvrij onthalen, wegwijs maken en voorzien van relevante 
informatie. Een passende periodiciteit en een laagdrempelige 
formule zijn belangrijk voor de deelnamegraad.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

1. Uitwerken coherentie visie op vrijwilligerswerk en   
 verenigingswerk
2. Centraliseren en coördineren van vrijwilligerswerk
3. Toelagebeleid heroriënteren naar ondersteuning van  
 gemeenschapsvormende ideeën
4. Herzien gebruik van gemeentelijke lokalen en  
 uitbouwen gemeentelijke uitleendienst
5. Evalueren ontvangst nieuwe inwoners en jubilarissen

 

SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Diverse vrijwilligerswerkingen
• Groot en gevarieerd aanbod aan verenigingen en 

activiteiten
• Samenwerking met middenveld, adviesraden (en 

werkgroepen)
• Onthaal nieuwe inwoners

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Geen coördinatie van vrijwilligerswerk
• Uitbouw logistieke ondersteuning en 

uitleendienst
• Geen polyvalente zalen geschikt voor organisatie 

van activiteiten

Kansen voor het beleid
• Verenigingswerk
• Potentieel inzetbare vrijwilligers groeit
• Vernieuwen van gebruikersreglementen 

gemeentelijke lokalen
• Vernieuwen toelagebeleid verenigingen, 

organisaties en projecten 

Bedreigingen ten aanzien van het beleid

1. burgers, vrijwilligers en verenigingen
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VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE 

Cultuuraanbod
De adviesraad voor cultuur organiseert samen met het 
verenigingsleven en/of het onderwijs drie marktaanvullende 
activiteiten: Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Festival van 
Vlaanderen en Gedichtendag. 
De werkgroep Kunstig Gavere ondersteunt lokale kunstenaars 
en draagt hun werk succesvol ver buiten de Gavere 
gemeentegrenzen uit. 
Deze activiteiten verdienen dan ook verdere ondersteuning.
Het lokaal bestuur kan nagaan of het cultuuraanbod voldoet 
aan de behoeften. Indien gewenst kan een aanvullende, 
eigen programmatie voorzien worden in het gemeentelijk 
ontmoetingscentrum.

Feestelijkheden, kermissen en markten
Het lokaal bestuur organiseert op nieuwjaar een 
nieuwjaarshappening met vuurwerk en een nieuwjaarsreceptie. 
Het samenvoegen van beide activiteiten tot één nieuwjaarsevent 
voor alle inwoners kan tot de mogelijkheden behoren.
De kermissen bloeden, op Gavere na, langzaam dood. 
De kermisuitbaters wijten dit vooral aan een gebrek aan 
randactiviteiten die volk op de been brengen. Waar, zoals in 
Dikkelvenne, de randactiviteiten toenemen zien we ook een 
beperkte heropleving van de kermis.
Het lokaal bestuur kan een budget uittrekken voor de 
ondersteuning van feestelijkheden en kermissen zodat 

organisatoren een volwaardig attractief programma kunnen 
uitwerken.
Ook de wekelijkse markt kan door het lokaal bestuur gepromoot 
worden door periodieke acties (bv. tombola, shopping bag, 
randactiviteit) en samenwerking met de lokale horeca (bv. 
marktlunch).

Bibliotheek: van uitleendienst naar sociaal-
culturele ontmoetingsplek
Om de rol van de bibliotheek als sociaal-culturele 
ontmoetingsplek waar te maken wordt de publiekswerking 
verder uitgebouwd en geclusterd rond 4 actiepunten. De 
voorkeur gaat uit naar activiteiten die aansluiten bij bovenlokale 
initiatieven en activiteiten die structureel verankerd zijn in de 
bibliotheekwerking:

Leesbevordering
Leesvaardigheid is een sleutelcompetentie die kinderen 
en volwassen in staat stelt om actief deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven. Leesbevordering is een kerntaak is van 
de bibliotheek. De bibliotheek ontplooit activiteiten om die taak 
te vervullen:
• Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
• Leesclub
• Makkelijk Lezen Plek
• Deelname aan de Voorleesweek
• Deelname aan de Jeugdboekenmaand
• Boekstart
• Vertelvoorstellingen en voorleesmomenten

SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Marktaanvullende activiteiten cultuurraad
• Laagdrempelige en nabije bibliotheek, met ruime 

openingsuren, brede en actuele collectie
• Groot ledenbestand en veel bezoekers bibliotheek
• Uitgebreide publiekswerking bibliotheek

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Ad hoc samenwerking bibliotheek met ‘externen’

Kansen voor het beleid
• Ruimer aanbod van activiteiten, lezingen en 

tentoonstellingen in De Poort en bibliotheek
• Uitwerken programma’s i.s.m. het werkveld
• Verdere uitbouw publiekswerking bibliotheek
• Bovenlokale samenwerking (decreet lokale 

cultuurwerking) 

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Beperkt budget voor hedendaags 

cultuurprogramma en kwaliteitsvolle festiviteiten
• Grote diversiteit aan culturele aandachtspunten
• Wegvallen financiële ondersteuning bovenlokale 

samenwerking bibliotheek

2. cultuur en bibliotheek
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Ontmoetingskansen
De bibliotheek creëert ontmoetingskansen om haar rol als 
ontmoetingsplek waar te maken. 
• Rummikub voor senioren op dinsdagnamiddag
• CreaCafé
• Lezingen en (aperitief)concerten
• Blokken @ de bib 

Digitale geletterdheid
• CoderDojo
• Lessen en workshops rond digitale toepassingen voor 

kinderen en volwassenen
• Deelname aan de digitale week
• Cybercafé: publieke pc’s

Scholenwerking
• Klasbezoeken
• Introducties en rondleidingen
• Bibster = een spel om de bibliotheek te ontdekken
• Aanbod activiteiten tijdens Jeugdboekenmaand
• De bib is een erkende culturele bestemming binnen het 

DynamoOPSTAP-project (scholen kunnen gratis met de 
bus van De Lijn naar de bib)

De collectie blijft een centraal onderdeel van de 
bibliotheekwerking. Een breed en actueel aanbod zijn 
belangrijke voorwaarden om mensen gebruik te laten maken 
van de bibliotheek. 
Het aanbod moet blijven inspelen op de veranderende 
verwachtingen van onze leners. Daartoe worden de 
uitleencijfers jaarlijks geëvalueerd en het aankoopbeleid waar 
nodig bijgestuurd.
De medewerkers helpen klanten deskundig in hun zoektocht 
naar een boek of ander materiaal. In het kader hiervan willen 
we de balie-inrichting herbekijken. Momenteel zitten de 
medewerkers verschanst achter een lange grote balie, dat remt 
de interactie met de klanten.
De bibliotheek maakt deel uit van het bovenlokale 
samenwerkingsverband ZOVLA. Deze samenwerking 
resulteerde in een betere bibliotheekwerking en een bredere 
dienstverlening voor onze klanten. 
Er werden tal van projecten gerealiseerd die voor de bib 
moeilijk of zelfs niet realiseerbaar waren (CoderDojo, Makkelijk 
Lezen, e-wijs, Boekstart). ZOVLA was vaak de motor achter 
de professionalisering van de backoffice werking van de 
bibliotheken. 
Door de overheveling naar Vlaanderen van de provinciale 
bevoegdheden inzake bibliotheekbeleid, kan ZOVLA niet langer 
rekenen op de structurele subsidies voor het streekgericht 
bibliotheek. Er zal een financiële inspanning van het lokaal 
bestuur nodig zijn om de bovenlokale werking verder te kunnen 
zetten.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025
6. Ondersteunen van marktaanvullend cultuuraanbod  
 en – indien gewenst – aanbieden van een beperkte  
 eigen cultuurprogrammatie.
7. Budgettaire en promotionele ondersteuning van  
 feestelijkheden, kermissen en wekelijkse markt.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Verhoogde attractiviteit sites aanlegsteiger en 

Sportdreef
• Actieve werking werkgroep trage wegen van VVV ’t 

Gaverland
• Weekendopening toeristisch onthaalpunt De Poort

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Kwaliteit van de fietsen voor toeristisch verhuur

Kansen voor het beleid
• Ruimer aanbod van activiteiten, lezingen en 

tentoonstellingen in De Poort en bibliotheek
• Uitwerken programma’s i.s.m. het werkveld
• Verdere uitbouw publiekswerking bibliotheek
• Bovenlokale samenwerking (decreet lokale 

cultuurwerking) 

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Beperkt budget voor hedendaags 

cultuurprogramma en kwaliteitsvolle festiviteiten
• Grote diversiteit aan culturele aandachtspunten
• Wegvallen financiële ondersteuning bovenlokale 

samenwerking bibliotheek

3. toerisme en erfgoed

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Toeristische onthaal en promotie
Het lokaal bestuur verhuurt in het toeristisch onthaalpunt De 
Poort fietsen. Deze fietsen zijn intussen 7 jaar oud en zullen 
binnenkort aan vervanging toe zijn. 
Op heden wordt er onvoldoende aandacht besteed aan een 
kwalitatief onderhoud van deze fietsen. De realisatie van 
het MobiPunt kan de vervanging van de fietsen overbodig 
maken, indien er een andere vorm van fietsenverhuur wordt 
georganiseerd.
Het samenwerkingsverband Toerisme Vlaamse Ardennen speelt 
een belangrijke rol in de toeristische promotie van de regio. Het 
is wenselijk om dit samenwerkingsverband actiever op te volgen 
en bij te wonen zodat een lokale visie kan ontwikkeld worden 
binnen een breder regionaal kader.

Trage wegen
Het lokaal bestuur heeft in de beleidsperiode 2007-2012 
de trage wegen geïnventariseerd. Onder impuls van de 
werkgroep trage wegen (VVV ’t Gaverland) werden in de vorige 
beleidsperiode diverse trage wegen heringericht, benoemd en 
terug open gesteld. 
De trage wegen beschikken niet alleen over veel toeristische 
potentieel, ze kunnen ook belangrijke trage verbindingen 
mogelijk maken in en tussen onze dorpskernen. 
Het lokaal bestuur kan de inventaris trage wegen verder 
ontwikkelen en bij de provincie subsidies aanvragen voor 
promotie en onderhoud.

Erfgoedcellen en erfgoeddatabank
Het lokaal bestuur is op heden aangesloten bij de erfgoedcel 
en de erfgoeddatabank van het werkingsgebied POLS. In 2020 
vervallen de bestaande samenwerkingsverbanden en kunnen 
nieuwe samenwerkingsverbanden opgericht worden. 
Het lokaal bestuur kan op dat moment evalueren of Gavere 
beter gediend is bij een aansluiting bij de erfgoedcel Vlaamse 
Ardennen.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

8. Evalueren vervanging toeristisch fietsenverhuur in het  
 licht van de aanleg van een MobiPunt
9. Actievere deelname aan het samenwerkingsverband  
 Toerisme Vlaamse Ardennen
10. Verder uitrollen inventaris trage wegen en aanvragen  
 provinciale subsidies voor promotie en onderhoud
11. Evaluatie aansluiting/werkingsgebied erfgoedcel in  
 2020
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• succes  van sportkampen en sportpromotionele 

activiteiten
• Veel mogelijkheden voor niet-georganiseerde 

sporters (joggers, fietsers, mountainbikers, 
wandelaars)

• Sterke band tussen sportdienst en scholen
• Goed uitgebouwd programma voor kansengroepen
• Een eerlijk subsidiebeleid naar de sportclubs toe
• Bovenlokale samenwerkingen

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• 100% bezetting van sporthal van augustus tot en 

met mei: rem op verdere groei van sportclubs, 
zowel kwalitatief als kwantitatief

• uitbreiding indooractiviteiten door sportdienst 
onmogelijk door volledige bezetting sporthal

• Sommige accommodaties laten kwalitatief te 
wensen over

• Subsidiebeleid Sport Vlaanderen

Kansen voor het beleid
• Verdere uitbouw sport promotionele activiteiten
• Uitwerking van het  masterplan kan van de 

Sportdreef in Gavere “the place to be” maken
• Grotere ondersteuning naar verenigingen 

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Opheffing sectorale subsidies
• Drop-out bij de gevechtssportclubs door gebrek 

aan infrastructuur
• werkdruk op het huidige personeel na de 

realisatie van de nieuwe sporthal

4. Sport

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Sporthal en masterplan Sportdreef
Er is duidelijk een nood aan indoor sportfaciliteiten 
aangetoond. Niet alleen voor de sportverenigingen maar tevens 
voor de eigen programmatie van de sportdienst is er vandaag te 
weinig plaats.
In de vorige beleidsperiode werd een masterplan opgemaakt 
dat niet alleen de bouw van een sporthal bevat, maar tevens de 
integrale aanpak van de site Sportdreef beoogt. 
In de volgende beleidsperiode kan werk gemaakt worden van 
de bouw van de sporthal en van de geleidelijke uitrol van het 
masterplan. De bouw van de sporthal heeft gevolgen voor 
voetbalclub KFC Gavere-Asper die zijn terrein in de Sportdreef 
dient te verlaten.

Sportpromotie
De door de sportdienst aangeboden activiteiten zijn populair: de 
vraag overstijgt het aanbod. Vooral de vraag naar kwaliteitsvolle 
sportkampen blijft toenemen. 
Momenteel hebben kinderen van de gemeente voorrang op 
kinderen van buiten de gemeente. Er kan overwogen worden 
om de voorrang uit te breiden tot kinderen die in Gavere school 
lopen zodat klasgenootjes samen aan sportkampen kunnen 
deelnemen.
Dankzij de sectorale subsidies waaraan Vlaamse 

beleidsprioriteiten waren gekoppeld, bouwde de sportdienst de 
vorige beleidsperiode een mooi aanbod uit voor kansengroepen.
Hoewel de sectorale subsidies en Vlaamse beleidsprioriteiten 
vervallen, wensen we het aanbod voor de kansengroepen te 
behouden. Het aanbod wordt immers sterk gewaardeerd, o.a. 
door de bewoners van Borgwal en WZC Mariahuis en door de 
leerlingen van Egmont en Hoorn.
De samenwerking binnen de Burensportdienst Leiestreek 
is voor kansengroepen zeker een meerwaarde. Dankzij de 
samenwerking kan er vooral voor mensen met een beperking 
een kwalitatief aanbod aangereikt worden.
De sportdienst wil ook graag de niet-georganiseerde sporter 
bereiken en wil daarom verder bouwen op zijn aanbod van 
“start to”-activiteiten. Deze activiteiten zijn populair en zeer 
laagdrempelig. 
De bouw van de sporthal opent dan weer mogelijkheden voor de 
uitbreiding van dagactiviteiten voor de toenemende groep van 
55-plussers. 
Samen met de jeugddienst kan gewerkt worden aan een 
laagdrempelig en betaalbaar programma voor tieners.
Daar waar dit mogelijk en wenselijk is kan het lokaal bestuur 
inhaken op acties en campagnes van Sport Vlaanderen.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

12. Bouwen van een sporthal en gefaseerde uitrol van het  
 masterplan
13. Sportpromotie kwalitatief uitbouwen
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Sterke begeleiding cliënten sociale dienst
• Diverse externe actoren actief in het sociaal huis

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Samenwerking andere sociale en welzijnsactoren
• Onevenwicht in- en uitstroom sociale dossiers
• Eenduidige beleidsvisie op de hoofdprocessen 

van de sociale dienst
• Maximale aanwending beschikbare Vlaamse/

federale middelen
• Weinig partnerschappen

Kansen voor het beleid
• Huis van het Kind
• Opzetten gezins- en kinderarmoedebeleid
• Geïntegreerd breed onthaal
• Decreet sociaal beleid
• Bijzonder comité voor de sociale dienst
• Lokale solidariteit

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Afbouw lokaal opvanginitiatief
• Complexiteit van de hulpvragen
• Toenemend aantal jongeren in armoede
• Stijgende verblijfskosten woon- en zorgcentra
• Generatiearmoede

5.  welzijn

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Sociaal beleid
Het decreet lokaal sociaal beleid en de integratie gemeente-
OCMW bieden kansen om aan een effectiever en geïntegreerd 
beleid te werken dat de zelfredzaamheid van mensen verhoogt 
en een actievere deelname aan de maatschappij aanmoedigt. 
Het lokaal bestuur krijgt de regierol voor het lokaal sociaal 
beleid in handen.
Armoede is niet enkel een financiële kwestie. Armoede is een  
netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levens-
domeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, 
werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, …  
Om het recht op een menswaardig bestaan en het recht 
op een zinvolle maatschappelijke integratie te waarborgen 
moet het lokaal bestuur (het sociaal huis) een toegankelijke 
dienstverlening organiseren. 
Deze dienstverlening kan bestaan uit psychosociale 
begeleiding, materiële en financiële hulp, of andere vormen van 
ondersteuning of begeleiding. Bijzondere aandacht gaat daarbij 
uit naar de meest kwetsbare groepen.
Het sociaal huis heeft de ambitie om voor de sociaal kwetsbaren 
een veilige plek te zijn, waar men met zorgen en noden terecht 
kan en men de eigenheid van het individu respecteert. Het 
sociaal huis wil hen ondersteunen en aanmoedigen, sterker en 
weerbaarder maken, zodat ze hun leven zelf terug in handen 
kunnen nemen.

Het lokaal bestuur dient een visie te ontwikkelen over de 
kernprocessen van de sociale dienst en daarbij de prioriteiten 
aan te geven. Daarnaast biedt het concept van het geïntegreerd 
breed onthaal kansen om tot een betere afstemming te komen 
met andere sociale en welzijnsactoren.
Met scholen (en organisaties zoals bv. Pelicano) kunnen 
partnerschappen aangegaan worden om generatie-armoede bij 
kinderen te bestrijden. 
Het aantal jongeren dat zich aanmeldt bij het sociaal huis neemt 
toe. Hulpverleningsnetwerken die met jongeren werken zijn 
vaak (over)verzadigd en bieden dus weinig ondersteuning.
Hetzelfde probleem doet zich voor bij mensen met psychische 
problemen, waar wachtlijsten bij partners vaak heel lang zijn. 
Niet alleen het aantal mensen met psychische problemen neemt 
toe, maar ook de complexiteit van hun zorgvragen. 
Door toenemende dagprijzen en dalende tegemoetkomingen 
kloppen ook meer en meer ouderen aan bij het lokaal 
bestuur voor de financiering van hun verblijf in een woon- 
en zorgcentrum. Met de toenemende vergrijzing is het dus 
belangrijk om thuis wonen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Recent werd de capaciteit van het lokaal opvanginitiatief 
(LOI) door Fedasil verlaagd van 5 naar 3 bewoners. Met de 
verminderde capaciteit gaat ook een verminderde financiering 
gepaard. De bewoners van het LOI ondervinden grote 
moeilijkheden om na hun verblijf passende huisvesting te 
vinden. Dit vraagt een actieve woonbegeleiding, waarvoor niet 
langer beroep kan gedaan worden op de centra voor algemeen 
welzijnswerk (CAW’s).
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De behandeling van de sociale dossiers zal in de toekomst 
gebeuren door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het 
is belangrijk dat dit bijzonder comité een periodiciteit aanhoudt 
die de tijdige behandeling van de hulpvragen mogelijk maakt.

Geïntegreerd breed onthaal
Het decreet lokaal sociaal beleid schrijft voor dat elk lokaal 
bestuur een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed 
Onthaal (GBO) dient te realiseren. 
De ontwikkeling van geïntegreerd breed onthaal is expliciet 
opgenomen als één van de Vlaamse beleidsprioriteiten waarbij 
een subsidieregeling voorzien wordt voor de realisatie van het 
GBO voor een specifieke doelgroep of wijk. 
De strategische doelstelling is om onderbescherming tegen 
te gaan en toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening 
te organiseren zodat iedereen, en in het bijzonder de meest 
kwetsbaren, de weg vinden naar hulp. 
Deze ambitieuze doelstelling wordt gerealiseerd door betere 
samenwerkingen tussen lokale actoren op te zetten. Minstens 
drie kernactoren met een decretaal verankerde onthaalopdracht 
moeten de krachten bundelen: de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Centra voor Algemeen 
Welzijn (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) 
van de ziekenfondsen. 
Het Geïntegreerd Breed Onthaal schrijft voor dat het netwerk 
wordt opgezet onder regie van het lokaal bestuur. Dit impliceert 
dat het lokaal bestuur een actieve trekkersrol opneemt. 

Aangezien de eerstelijnszones de hoeksteen vormen voor 
een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en 
welzijnszorg, zijn zij het platform bij uitstek voor de coördinatie 
en organisatie van GBO op lokaal niveau. 
Alhoewel er in Gavere reeds voorzichtige coördinerende stappen 
gezet zijn (o.a. in het project Thuis in Gavere), verloopt de 
samenwerking tussen de lokale actoren in Gavere eerder ad hoc. 
De werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal 
zorgen ervoor dat de hulp- en dienstverlening voldoet aan 
een aantal kwaliteitscriteria. Zo moet de aanpak in al zijn 
facetten generalistisch, outreachend, proactief, participatief 
en krachtgericht zijn. Uiteraard dienen deze principes eerst en 
vooral gevalideerd en toegepast te worden in onze eigen Gaverse 
OCMW-werking. 

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

14. Visie en prioriteiten bepalen voor de kernprocessen  
 van de sociale dienst en daarrond regionale netwerken  
 en/of samenwerkingen opzetten met relevante  
 (externe) partners
15. Opzetten van een buddywerking voor vluchtelingen
16. Uitwerken van het geïntegreerd breed onthaal
17. Opzetten van een pro-actief gezins- en kinderarmoede- 
 beleid in de context van het Huis van het Kind
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Thuis in Gavere
• Seniorenwerking ’t Eiland en seniorenverenigingen

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Samenwerking met lokaal dienstencentrum

Kansen voor het beleid
• Inclusief ouderenbeleid
• Centraal infopunt voor zorgvragen

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Toenemende vergrijzing

6.  ouderen

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

De vergrijzing neemt ook in Gavere toe. Dit betekent dat de 
doelgroep en hun uitdagingen in belang zullen toenemen. 
Dankzij het project Thuis in Gavere hebben we veel waardevolle 
inzichten verworven over onze (Gaverse) ouderen. Een deel 
van die inzichten hebben intussen vorm gekregen in concrete 
projecten die het isolement van ouderen trachten te doorbreken. 
De meeste van die projecten worden ook door vrijwilligers 
gedragen.
Voor twee deelprojecten van Thuis in Gavere wordt in de 
richting van het lokaal bestuur gekeken om die verder vorm te 
geven. 
Vooreerst is er duidelijk nood aan een centraal punt waar 
ouderen (of hun kinderen) terecht kunnen met vragen met 
betrekking tot zorg. Vandaag wordt reeds ingezet op de opbouw 

van een lokale sociale kaart en de uitbouw van een lokaal 
netwerk van professionele zorgpartners. Zij kunnen later de 
basis vormen voor het centraal informatiepunt. 
In het tweede project dient het lokaal bestuur een manier te 
vinden om de vragen van ouderen (bv. klusjes) te koppelen 
aan vrijwilligers die op de vraag een antwoord kunnen bieden. 
Het lokaal bestuur kan hierin faciliteren door als betrouwbare 
intermediair op te treden en/of een platform aan te bieden voor 
het matchen van vraag en aanbod.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

18. Ondersteunen centraal infopunt voor zorgvragen
19. Ondersteunen van vrijwilligerswerk ten behoeve van   
 ouderen
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Draagkracht en flexibiliteit onthaalouders
• Regierol lokaal bestuur inzake opvang
• Dienst onthaalgezinnen als toeleider sociaal huis
• Samenwerkingsverbanden
• Divers aanbod van activiteiten voor kinderen, met 

hoge mate van tevredenheid
• Kwaliteitsvolle speelpleinwerking in paasvakantie 

en zomervakantie
• Ondersteuning van het lokaal jeugdwerk

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Tekort aan onthaalouders
• Zichtbaarheid dienst onthaalgezinnen
• Tekort aan buitenschoolse opvang 
• Lage ouderbetrokkenheid onthaalouders
• Geen duidelijk gezinsbeleid
• Kwaliteit van de jeugdlokalen
• Kwaliteit opvang tijdens pedagogische 

studiedagen en lokale verlofdagen

Kansen voor het beleid
• Huis van het Kind
• Uitbreiding groepsopvang
• Uitbreiding buitenschoolse opvang
• Subsidiebesluit lokaal loket kinderopvang
• Integraal jeugdbeleid

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Tekort aan onthaalouders/statuut onthaalouders
• Tekort aan locaties voor buitenschoolse opvang 

en groepsopvang
• Stijging diversiteit, kinderarmoede
• Gebrek monitoren speelpleinwerking

7.  kinderen, jongeren en gezinnen

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Gezinsbeleid
Het lokaal bestuur beschikt niet over een duidelijke visie of 
coherent beleid rond gezinnen. In de voorbije beleidsperiode 
werd echter een eerste aanzet gegeven door de aanvraag tot 
erkenning en subsidiëring van het Huis van het Kind. 
Dit Huis van het Kind moet hét aanspreekpunt worden voor alle 
ouders en hun kinderen (van vóór de geboorte) en jongeren (tot 
de leeftijd van 25 jaar). 
Vlaanderen wil graag dat de Huizen van het Kind in alle lokale 
besturen een laagdrempelige basisvoorziening wordt voor 
(aanstaande) gezinnen over alle onderwerpen die met opgroeien 
en opvoeden te maken hebben.
Het Huis van Kind zal in eerste instantie een samenwerking 
worden tussen het consultatiebureau van Kind & Gezin, de 
dienst onthaalgezinnen en de jeugddienst. Later kunnen hier 
andere partners bij betrokken worden.
De eerste doelstelling is de zichtbaarheid van het bestaande 
aanbod te vergroten door netwerken op te bouwen met andere 
organisaties binnen en buiten gemeente en kinderen/jongeren/
ouders correct door te verwijzen naar deze organisaties.
Het Huis van Kind wil voorzien in een aanbod voor élk kind/
jongere/ouder maar daarnaast voor specifieke doelgroepen 

(bijvoorbeeld armen, kansarmen, alleenstaanden, 
anderstaligen, …) een aanvullend aanbod ontwikkelen 
(progressief universalisme).
In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan individuele 
opvoedingsondersteuning of (op vraag van het onderwijs) 
huiswerkbegeleiding.

Integraal jeugdbeleid
Het lokaal bestuur biedt vandaag een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten voor kinderen en jongeren. Het aanbod is vaak 
laagdrempelig, bestemd voor een breed publiek en geniet veel 
bijval. 
Het lokaal bestuur kan het aanbod nog versterken door samen  
te werken met andere gemeentediensten en/of private partners. 
Samenwerken met het sociaal huis kan de toegankelijkheid van 
de activiteiten voor kansengroepen verder vergroten. 
Het lokaal bestuur voert op vandaag nog geen integraal jeugd-
beleid, d.w.z. dat het niet systematisch rekening houdt met de 
impact van zijn beslissingen op de leefwereld van kinderen en 
jongeren. 
Het lokaal bestuur moet dus kantelen van een verticale naar 
een horizontale benadering van zijn jeugdbeleid. Een mogelijk 
invalshoek is die van “8 88 cities” die vetrekken vanuit het idee 
dat een stad die geschikt is voor 8-jarigen en 88-jarigen een 
stad is die goed is om in te leven voor iedereen. (Meer info over 
“8 88 cities”: https://www.880cities.org/)
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Kwaliteitsvolle opvang en vrijetijdsbesteding 
van kinderen en jongeren
Het lokaal bestuur heeft inzake kinderopvang zowel een actor- 
als een regisseursrol. In zijn regisseursrol organiseert het lokaal 
bestuur het lokaal overleg kinderopvang, waar vraag en aanbod 
op elkaar kunnen afgestemd worden.
Sinds 2012 bestaat er een decretaal kader voor de oprichting 
van de lokale loketten kinderopvang die de toegankelijkheid van 
kinderopvang moeten vergroten. Het lokaal loket kinderopvang 
moet informatie over vraag en aanbod bundelen. De Vlaamse 
overheid wil de oprichting van de lokale loketten kinderopvang 
stimuleren door ze voortaan te subsidiëren.
Het lokaal loket kinderopvang kan ingebed worden in de 
werking van het Huis van het Kind en transparant overzicht 
bieden van de opvangmogelijkheden binnen de gemeente. Dit is 
positief voor ouders, die sneller hun weg naar de juiste opvang 
vinden, maar ook voor de bezetting aan aanbodszijde.
Het lokaal bestuur doet beroep op onthaalouders om een 
kwalitatief aanbod aan voorschoolse opvang te organiseren. 
Regelmatig haken onthaalouders af, o.a. omdat het statuut van 
de onthaalouders weinig financiële zekerheid biedt. 
Het bestuur investeert daarom in de vertrouwensband met 
en de draagkracht van de onthaalouder, en tracht daar waar 
mogelijk ondersteuning te bieden om het aanbod op peil te 
houden. 
In de voorbije beleidsperiode werd (naast gezinsopvang) voor 
de eerste maal groepsopvang georganiseerd. Onthaalouders 
vinden het vaak lastig om de opvang in de eigen woning te 
organiseren en/of te combineren met het eigen gezinsleven. Het 
lokaal kan het aanbod tevens op peil houden door groepsopvang 
te ondersteunen.
Het aanbod buitenschoolse kinderopvang is beperkt: de 
scholen organiseren voor- en naschoolse opvang, een deel van 
de onthaalouders biedt ook buitenschoolse opvang aan en het 
lokaal bestuur zorgt voor opvang op schoolvrije dagen.
Er is geen structureel aanbod van buitenschoolse opvang in 
korte vakanties en in de zomervakantie. 
Het bestaande aanbod is ook weinig kwaliteitsvol. Vlaanderen 
wil graag dat de lokale besturen een regierol opnemen in het 
afstemmen van buitenschoolse kinderopvang en buitenschoolse 
activiteiten.
Het lokaal bestuur organiseert tijdens de paas- en zomer-
vakantie betaalbare speelpleinwerking. Deze gaat door in 
de speel-o-kook van de gemeentelijke basisschool. Deze 
locatie maakte reeds het voorwerp uit van klachten over 
geluidsoverlast. Daarnaast kampt de speelpleinwerking af en 
toe met een gebrek aan monitoren waardoor de kwaliteit van de 
werking in het gedrang komt.
Het lokaal bestuur ondersteunt het lokale jeugdwerk. Zij dragen 
in belangrijke mate bij aan de lokale gemeenschapsvorming én  
aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind en verdienen dus 
verder materiële en financiële ondersteuning. Een degelijke, 
veilige huisvesting is onontbeerlijk voor een goede werking.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

20. Vormgeven van het Huis van het Kind en, later,  
 uitdiepen en verbreden van het aanbod (volgens  
 progressief universalisme).
21. Voeren van een integraal jeugdbeleid en het blijven  
 aanbieden van kwaliteitsvolle, laagdrempelige  
 activiteiten voor kinderen en jongeren binnen een  
 netwerk van relevante partnerschappen.
22. Als regisseur vraag en aanbod inzake kinderopvang  
 bewaken via het lokaal overleg kinderopvang en  
 coördineren via het lokaal loket kinderopvang.
23. Als actor actief blijven in de voorschoolse opvang  
 om voldoende kwalitatief aanbod te garanderen, door  
 zowel gezinsopvang als groepsopvang te ondersteunen.
24. De kwaliteit en het aanbod van buitenschoolse opvang  
 vergroten.
25. Evalueren locatie speelpleinwerking en versterken  
 attractiviteit speelpleinwerking voor monitoren.
26.  Verder ondersteunen van het lokaal jeugdwerk.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Kwaliteitsvol onderwijs
• Professioneel samengesteld team van zowel 

leerkrachten als beleidsmedewerkers
• Busvervoer interne werking
• Goed draaiende samenwerking tussen GBS De 

Vierklaver A & BGV
• Groeiende samenwerking met de andere 

gemeentelijke diensten

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Ontbreken van een gemeentelijke 

onderwijsdienst – planlastvermindering
• Juiste opvang, begeleiding en sturing van de 

anderstalige gezinnen

Kansen voor het beleid
• Werking scholengemeenschap: coördinerend ambt?
• Samenwerking school/gemeente op vlak van 

vierde-wereld-problemen en integratie/aanpassing 
vreemdelingen

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Toekomst GBS Vurste: blijft het basisonderwijs 

bestaan?
• Toekomst GBS Asper: uitbreiding
• Toekomst GBS Baaigem: uitbreiding

8.  onderwijs

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Onderwijs onder de kerktoren
Het is onze overtuiging dat elke school, groot of klein, een 
belangrijke rol speelt in de lokale gemeenschap. We staan dan 
ook principieel achter de visie ‘een school onder elke kerktoren’.
Opteren voor deze keuze betekent in de eerste plaats dat 
de schoolinfrastructuur op alle vestigingen adequaat moet 
onderhouden en/of gerenoveerd worden. De groeiende 
instroom van leerlingen in Asper en Baaigem met bijhorende 
capaciteitsproblemen vergen een toekomstgerichte oplossing.
De krimpende instroom van het vrij kleuteronderwijs naar het 
gemeentelijk lager onderwijs in Vurste baart dan weer zorgen 
over de pedagogische werkbaarheid van de vestiging op langere 
termijn.

Scholengemeenschap
De directie en de beleidsmedewerkers van de gemeentelijke 
basisschool voelen zich overbevraagd. Zij zien een gedeeltelijke 
oplossing in het instellen van een coördinerend ambt op niveau 
van de scholengemeenschap.

Gemeentelijke onderwijsdienst?
De administratieve medewerkers van de gemeentelijke 
basisschool hebben de complexe onderwijswetgeving onder 
de knie. De te verwachten uitstroom dient daarom tijdig 
opgevangen te worden.

De gemeentelijke basisschool is vragende partij voor 
een gemeentelijke onderwijsdienst. Deze dienst zou 
de administratief medewerkers van de gemeentelijke 
basisschool kunnen ontlasten zodat die zich volledig aan de 
schooladministratie kunnen wijden. 
Daarnaast zou de gemeentelijke onderwijsdienst ook het 
flankerend onderwijsbeleid van de gemeente beter kunnen 
ondersteunen en vorm geven. 
Ook voor deze opdracht wordt op vandaag immers vaak beroep 
gedaan op de administratief medewerkers van de gemeentelijke 
basisschool.

Sociale opdracht van het onderwijs
De basisscholen in onze gemeente zijn klein en de leerkrachten 
kennen hun kinderen en hun ouders relatief goed. Scholen 
kunnen heel vroeg detecteren wanneer gezinnen het moeilijk 
hebben, bv. wanneer facturen onbetaald blijven, kinderen niet 
deelnemen aan betalende schoolactiviteiten, …
Ze kunnen een rol spelen door zelf actief op te treden, bv. door 
goedkope maaltijden aan te bieden, of door te verwijzen naar 
andere hulpverleners.
De gemeentelijke basisschool, en in het bijzonder de vestiging 
in Gavere, kende de voorbije jaren een grotere instroom van 
anderstaligen. 
Om de onderwijskwaliteit op peil te kunnen houden, is op 
deze vestiging – binnen de schoolvisie – een aangepaste 
onderwijs- en begeleidingsaanpak noodzakelijk. Differentiëren 
en individuele professionalisering van onze leerkrachten dringt 
zich hierbij op.
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Om de integratie en de begeleiding van anderstaligen te 
verbeteren kan de gemeentelijke basisschool samenwerken met 
andere gemeentelijke diensten, zoals de sociale dienst of de 
diensten verbonden aan het Huis van het Kind. 
De coördinatie van de begeleidingsnood zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren via het lokaal overleg 
opvoedingsondersteuning. De gemeentelijke basisschool is 
in de eerste plaats vragende partij voor het uitwerken van 
huiswerkbegeleiding en het verbeteren van de communicatie 
met anderstalige gezinnen.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

27. Maximaal faciliteren van de visie ‘een school onder  
 elke kerktoren’
28. Onderzoeken potenties van een coördinerend ambt  
 op niveau scholengemeenschap en van een  
 gemeentelijke onderwijsdienst
29. Samenwerking gemeentelijke diensten op vlak van   
 integratie/begeleiding anderstaligen
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Thuis in Gavere
• Afbakening doelgroep zorgbehoevenden
• Mantelzorgpremie

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Onduidelijke visie over (toekomstige) zorgrol
• Onvoldoende bereik doelgroep zorgbehoevenden
• Toegevoegde waarde DCO
• Mantelzorgpremie bereikt niet alle mantelzorgers

Kansen voor het beleid
• Zorgcoördinatie
• Eerstelijnszones
• Geïntegreerd breed onthaal
• Ondersteuningsbehoeften mantelzorgers

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Persoonsvolgend budget & Basis Ondersteunend 

Bedrag

9.  zorg en gezondheid

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Van zorgactor naar zorgcoördinator
Het lokaal bestuur biedt in de huidige dienst 
thuiszorg de volgende diensten aan: schoonmaak 
(dienstenchequeonderneming), klusjes en groenonderhoud 
(karweidienst) en vervoer (mindermobielencentrale).
De dienstenchequeonderneming (DCO) is, ondanks ingrepen 
in de vorige beleidsperiode, nog steeds zwaar verlieslatend. 
De vraag kan gesteld worden of dit verlies opweegt tegen de 
toegevoegde waarde van de DCO. 
Immers, hoewel het lokaal bestuur zijn doelgroep heeft 
afgebakend, kan de DCO niet (positief) discrimineren en schiet 
daardoor grotendeels zijn doel voorbij. 
Voor de beoogde doelgroep verandert bovendien de financiering 
(persoonsvolgend budget en basis ondersteunend bedrag) 
waardoor die op termijn geen gebruik meer kan maken van de 
DCO. Het lijkt dan ook aangewezen om de DCO stop te zetten. 
Voor het personeel en de klanten van de DCO kan er gezocht 
worden naar een overnemer.
Voor de karweidienst werd dezelfde doelgroep (met 
inkomenscriterium) afgebakend, waardoor de aanwending van 
dit aanbod zowel voor klussen als voor groenonderhoud sterk 
teruggelopen is.
Een veel bevraagde dienstverlening is de mindermobielen-
centrale die echter kampt met een gebrek aan chauffeurs. 
Het beheer van de mindermobielencentrale heeft bovendien 
een aanzienlijke impact op de tijdsbesteding van de dienst 
en is rechtevenredig met het aantal chauffeurs. Hoewel een 
uitbreiding dus wenselijk is, kan dit (binnen de huidige) 
werking niet meteen opgevangen worden. 

Om dit euvel te verhelpen kan er nagedacht worden om het 
beheer van de ritten onder te brengen bij bv. vrijwilligers of een 
professionele partner.
De vrijgekomen tijd en middelen kan het lokaal bestuur (deels) 
herinvesteren in een nieuwe rol van zorgcoördinator. 
Het project Thuis in Gavere heeft een duidelijke nood aan een 
centraal informatiepunt voor zorgvragen bloot gelegd. Binnen 
het project is hiertoe een lokaal zorgnetwerk opgezet en een 
lokale zorgkaart opgesteld. Hoewel de definitieve rol van 
het lokaal bestuur hierin nog niet volledig duidelijk is, voelt 
iedereen wel duidelijk de nood aan een (neutrale) regisseur die 
het overzicht bewaakt en het netwerk ondersteunt. 
De in het project opgedane ervaringen kunnen nuttig 
aangewend worden voor de uitbouw van het geïntegreerd breed 
onthaal en voor het verbinden van het lokale netwerk met de 
partners binnen de eerstelijnszone.

Mantelzorg
Het lokaal bestuur biedt een mantelzorgpremie aan.  Het 
beschikbare budget is beperkt waardoor de mantelpremie 
eerder een symbolische steunbetuiging is.  Daarenboven komen 
niet alle mantelzorgers (bv. partners) in aanmerking voor de 
premie.  De tijd die geïnvesteerd wordt in het sociaal onderzoek 
om het recht op de premie te controleren vertegenwoordigt een 
kost die niet in verhouding staat tot het premiebedrag.
In het project Thuis in Gavere kwam een nood aan periodieke 
informatievoorziening naar voren. Het lokaal bestuur heeft 
hiervoor binnen het project intussen een samenwerking 
opgezet met het lokaal dienstencentrum Den Oever (dat 
zelf over een dementie-informatiepunt beschikt).  De 
bedoeling van de samenwerking is om regelmatig (gezellige) 
informatiemomenten te organiseren over verschillende thema’s 
(dementie, incontinentie, …) voor verschillende doelgroepen. 
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Ook mantelzorg is één van de thema’s die aan bod kunnen 
komen.
Het lijkt ons beter de mantelzorgpremie af te schaffen en 
te herinvesteren in de periodieke ondersteuning van álle 
mantelzorgers met informatie, met praktische tips, met 
uitwisseling, met ontmoeting, ….

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

30. Stopzetten en overlaten dienstenchequeonderneming  
 met overgangsregeling voor het personeel.
31. Evalueren van de verderzetting van de karweidienst.
32. Zoeken naar manieren om het praktische beheer van  
 de mindermobielencentrale toe te vertrouwen aan  
 derden.
33. Uitbouwen rol van zorgcoördinator binnen de context  
 van een lokaal zorgnetwerk, een geïntegreerd breed  
 onthaal en de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen West.
34. Vervangen mantelzorgpremie door het periodiek  
 ondersteunen van mantelzorgers.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• GAS-reglementering bevat veel overlastbepalingen 

waardoor veel zaken nu verbaliseerbaar zijn 
• Constructieve gemeentelijke veiligheidscel 

noodplanning

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Politie kent GAS-reglement niet grondig genoeg
• Uitbouw van intergemeentelijk ondersteunend 

noodplanningsnetwerk faalt
• Uitblijven effectieve oprichting en invulling LIVC

Kansen voor het beleid
• Rampoefeningen organiseren om routine te 

ontwikkelen
• Integrale en geïntegreerde samenwerking binnen de 

LIVC tussen verschillende overheden, diensten en 
partners zorgt voor continue informatie uitwisseling 
en alertheid

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Doorschuiven opvolging GAS naar de 

gemeentelijke diensten
• Noodplanning moet teveel tussendoor gebeuren 

Houdbaarheid permanentie noodplanning
• Administratieve belasting noodplanning:  

BE-alert, ICMS,…

10.  veilig samenleven

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Overlast
De gemeente beschikt op niveau van de politiezone over een 
uniform politiereglement die met administratieve sancties 
beteugeld kunnen worden, zowel voor overtredingen verkeer als 
voor overtredingen niet-verkeer. 
Voor de vaststellingen van de overtredingen is de gemeente 
afhankelijk van de politie. Ze beschikt immers niet over 
eigen personeel dat vaststellingen kan doen (zoals bv. 
gemeenschapswacht). 
In de praktijk blijkt dat de politie de GAS-reglementering 
onvoldoende kent. Vaak worden inwoners onterecht 
doorverwezen naar de gemeentelijke diensten.

Noodplanning
De afdeling grondgebiedszaken is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de lokale noodplanning en kan daarbij rekenen 
op de gewaardeerde medewerking van medewerkers uit andere 
afdelingen. 
In de veiligheidscel wordt constructief samengewerkt en 
er wordt regelmatig geoefend om routine te kweken. In het 
administratief centrum is tevens een degelijk gemeentelijk 
coördinatiecentrum uitgebouwd.
De noodplanning is de voorbije jaren sterk geprofessionaliseerd. 
Dit betekent echter ook dat de vereisten inzake tijdsbesteding, 
kennis en competenties van medewerkers, kennis van systemen 
(BE-Alert, ICMS, …) evenredig zijn toegenomen. 
Het lokaal bestuur doet voor ondersteuning van zijn 
noodplanning beroep op de provincie, maar die ondersteuning 
beperkt zich tot de organisatie en de inrichting van de 
noodplanning. 

Noodplanning is al lang geen neventaak meer. Het is een goede 
zaak dat het lokaal bestuur beschikt over eigen medewerkers 
met kennis van zaken om bij interventies snel te kunnen 
opstarten en handelen. 
Op termijn moet de opbouw van gespecialiseerde kennis en de 
beschikbaarheid van noodplanningsambtenaren toch op een 
grotere schaal gezien worden. 
De stad Gent en de hulpverleningszone Centrum deden op 
dat vlak verdienstelijke pogingen, die tot op heden echter 
doorkruist werden door de provincie.

Radicalisering en samenlevingsproblemen
Het lokaal bestuur werd in 2017 geconfronteerd met de 
terugkeer van een foreign terrorism fighter (FTF, in casu een 
teruggekeerde Syrië-strijder). In dat geval is het lokaal bestuur 
gehouden om een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) op te 
richten om informatie te delen (tussen politie, gerecht, lokale 
overheid, sociale diensten, …) over de betrokkene in kwestie. De 
LIVC is tevens een instrument om radicalisering te detecteren.
Het lokaal bestuur wenst de LIVC eventueel ook in te zetten 
voor andere samenlevingsproblemen die een multidisciplinaire 
aanpak vergen en gebaat zijn bij een vlotte informatiedeling.
Het samenwerkingsprotocol werd nog niet ondertekend en 
hierdoor kon het LIVC nog niet effectief van start gaan.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

35. Professionaliseren en opschalen van de functie van   
 noodplanningsambtenaar.
36. Opstarten en invulling geven aan de lokale integrale  
 veiligheidscel (LIVC).



23



24



25

We geven een duurzame en kwaliteitsvolle invulling 
aan onze omgeving, met oog voor functionaliteit, maar 
evenzeer voor beleving en herkenbaarheid. De openbare 
ruimte faciliteert ontmoeting en verbinding, creëert 
dynamiek en bevordert de (samen)leefbaarheid. We zorgen 
dat de openbare ruimtes in Gavere aantrekkelijke plaatsen 
zijn, zowel voor onze inwoners als voor investeerders en 
handelaars.
We kijken naar hoe de maatschappij evolueert en schatten 
de toekomstige noden van onze inwoners in. We laten ons 
niet leiden door de gemeentegrenzen maar werken samen 
met onze buren om onze ruimte zo goed mogelijk in te 
delen of te plannen. 
Nu vrije ruimte almaar schaarser wordt, en er in de 
toekomst geen nieuwe open ruimte meer mag worden 
ingenomen, gaan we op zoek naar oplossingen om de 
bestaande ruimte zo optimaal mogelijk in te vullen. 
We gaan na hoe onze inwoners tegenover mogelijke 
invullingen staan en hoe we onze gemeente leefbaar en 
aangenaam kunnen houden.
We realiseren onze doelstellingen op het vlak van sociaal 
wonen door sociale woonprojecten te ondersteunen en een 
mogelijke samenwerking met andere lokale besturen te 
onderzoeken.
We investeren in de vernieuwing van onze wegen 
en rioleringen. We kiezen voor een structureel 
onderhoudsplan dat stipt wordt uitgevoerd om curatief 
onderhoud te vermijden. We bepalen de prioriteiten op 
basis van vaste parameters zoals de hoogdringendheid 
van de vernieuwing en de beschikbaarheid van subsidies. 
We minimaliseren de hinder en optimaliseren de 
communicatie naar alle stakeholders toe.
We zorgen voor gezonde grachten en bekkens, die in staat 
zijn om maximaal hemelwater af te voeren. Niet alleen 
door ze periodiek en planmatig te ruimen maar ook door 
ze minder te belasten, bijvoorbeeld door de individuele 
behandeling van afvalwater versneld in te voeren. 
We spelen in op de wijzigende mobiliteit, met meer 
aandacht voor openbaar vervoer en alternatieve 
vervoersmodi. We breiden onze fietsinfrastructuur 
uit en creëren goed uitgeruste fietsverbindingen, 
zowel in als rond onze gemeente. We herzien het 
mobiliteitsplan om oplossingen te bedenken voor nieuwe 
mobiliteitsvraagstukken en -tendensen.

Gavere als  
omgeving
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Het actieprogramma van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan is nagenoeg volledig 
gerealiseerd

• Gavere blijft aantrekkelijk voor investeerders
• De belangrijkste openruimtegebieden (Scheldevallei 

en oostelijk openruimtegebied) zijn “gevrijwaard” 
voor de toekomst via ruimtelijke plannen (BPA/
RUP)

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Passieve handhaving
• Ontbreken van deskundigheid in het kader van 

de zorg- en motiveringsplicht met betrekking tot 
erfgoedwaarden

• Het (nieuw) lokaal bedrijventerrein is nog steeds 
niet gerealiseerd

Kansen voor het beleid
• Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is niet 

afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes 
voor de toekomst en is bijgevolg aan vernieuwing 
toe.

• Participeren aan strategische projecten met 
betrekking tot de regionale ruimtelijke visie

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Er komen grote uitdagingen op ons 

af (klimaatverandering, mobiliteit, 
bevolkingstoename, druk op aangepaste 
woonvormen, …)

• Is Gavere (bestuur en burger) klaar voor de 
ruimtelijke ontwikkelingsprincipes van het 
(ontwerp) beleidsplan ruimte Vlaanderen ?

• Druk op de open ruimte, weerstand tegen de 
(nieuwe) trends inzake intensivering van onze 
ruimte (verdichting, stapelbouw,…), verhogen 
ruimtelijk rendement

• Vlaanderen  verschuift via haar kerntakenplan 
steeds meer taken en bevoegdheden naar de 
lokale besturen, zonder compensatie voor de 
extra uitgaven voor de gemeente

• Omgevingsvergunning vergt meer inzet van tijd 
en middelen in vergelijking met de vroegere 
(analoge) vergunningsprocedure 

11.  ruimte

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Beleidsplanning vervangt structuurplanning
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan was een taakstelling 
vanuit het (nieuw) decreet ruimtelijke ordening van 1999. Het 
werd opgemaakt in de periode 2004-2006 en goedgekeurd op 9 
februari 2006.
Het bindend gedeelte omvat acties met betrekking tot de 
ruimtelijke nederzettingsstructuur, de ruimtelijk-economische 
structuur, de verkeers- en vervoersstructuur en de openruimte-
structuur. 
De meeste van de bindende bepalingen werden gerealiseerd. 
Het BPA “Scheldevallei”, het BPA “woningen Scheldetalud 
Dikkelvenne” en het RUP “oostelijk openruimtegebied” zijn 
opgemaakt met het oog op de bescherming van de open ruimte 
en de natuur- en landschapswaarden.

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van 
diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en 
omgeving bevat de decretale onderbouwing van de ruimtelijke 
beleidsplanning als vervolg op de ruimtelijke structuurplanning. 
Het systeem van beleidsplanning voorziet in een ruimtelijk 
beleidsplan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Gemeenten kunnen als ze dat willen een intergemeentelijke 
visie of intergemeentelijke beleidskaders opmaken. 
Ruimtelijke ordening stopt niet bij de gemeentegrens en mede 
door de uitdagingen op het vlak van bevolkingstoename en 
mobiliteit is een regionale afstemming noodzakelijk.
Veneco lanceert het strategisch project “Re-Trans” waarvoor 
onze gemeente de intentieverklaring heeft ondertekend. Re-
Trans zet in op de uitbouw van een netwerk van hoogwaardige 
openbaar vervoerassen en een structurerend fietsnetwerk als 
hefboom voor een verdere duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
van de regio.



27

Is Gavere klaar voor het beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen?
De Vlaamse Regering wil een ambitieus veranderingstraject op 
gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever 
te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. 
Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te 
dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 
2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig 
gestopt zijn. 
In Gavere kom/blijf je wonen omwille van het groen en de open 
ruimte. Dat willen we graag zo houden! We proberen de open 
ruimte te vrijwaren zonder volgende generaties de kans tot 
betaalbaar wonen te ontnemen. De ontwikkeling van nieuwe 
woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en meer 
moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden. 
In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het 
opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal 
plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoogbouw gekozen 
wordt om een sterke verdichting te realiseren.  
In een buitengebied-gemeente als Gavere is nog maar weinig 
draagvlak merkbaar voor de principes die Vlaanderen en de 
Vlaamse Bouwmeester vooropstellen: bij aanvragen voor 
verdichting, meergezinswoningen, aanvragen voor extra 
bouwlagen enzovoort worden steeds meer bezwaren ingediend 
door omwonenden.

Een nieuw ruimtelijk vraagstuk:  
terreinen ATCC
Er is nog geen officiële communicatie verspreid, maar er wordt 
verwacht dat de aanwezigheid van de luchtmachtcomponent in 
onze gemeente zal verdwijnen, of minstens fors zal gereduceerd 
worden.
Zowel de site in Semmerzake als deze in Gavere zijn op het 
gewestplan ingekleurd als “militair domein” (witte vlek). 
Dit houdt in dat de terreinen bestemd zijn voor militaire 
doeleinden.
Een eventuele herbestemming van de gebieden kan gerealiseerd 
worden d.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Vooraf 
dient een duidelijke visie ontwikkeld te worden over de 
herbestemming. 
Het is wenselijk om hiervoor een consortium op te richten dat 
bestaat uit de partners die in de toekomst een actieve rol willen 
spelen in het gebied.
De herbestemming vraagt een bovenlokale aanpak en de 
provincie is een geschikte partner om het project te trekken. 
De provinciale dienst ruimte heeft veel expertise m.b.t. 
participatietrajecten met het oog op herbestemming. De POM 
heeft de kennis en het netwerk om de economische potenties 
van het gebied verder te verkennen.

Ruimte voor ondernemen
Lokaal bedrijventerrein “De Meire”: de verwerving van de 
gronden zit in de eindfase maar is nog steeds niet afgerond. 
Rekening houdende met de termijnen voor de opmaak van het 
technisch dossier, de omgevingsvergunning, de aanbesteding en 
de uitvoering van de infrastructuurwerken is de vestiging van 
nieuwe bedrijven op De Meire nog niet voor morgen.

Meer taken en bevoegdheden
Vlaanderen schuift steeds meer taken en bevoegdheden door 
naar de lokale besturen. De ontvoogding gaf de gemeente meer 

autonomie, maar legde de lat hoger inzake de competenties van 
de medewerkers. De digitale omgevingsvergunning dwong ons 
in de voorbije beleidsperiode tot aanzienlijke ICT-investeringen 
en een uitbreiding met 1 administratief medewerker. 
De gemeente heeft geen actief handhavingsbeleid, er wordt 
enkel opgetreden (in samenwerking met de politie) op basis van 
klachten. 
In de praktijk gaat de omgevingsambtenaar mee met de 
politie. De omgevingsambtenaar zorgt voor de technisch-
juridische ondersteuning en de politie voor het proces-verbaal. 
De gemeente kan eventueel ook beroep doen op Veneco voor 
gecompliceerdere inbreuken of misdrijven.
De instrumenten (zachte handhaving, herstelvorderingen en 
bestuurlijke maatregelen) zijn uitgebreid. 
In het kader van de procedure bestuurlijke beboeting moet de 
gemeente een prioriteitenkader opmaken en goedkeuren voor 
haar grondgebied of een deel van het grondgebied.
Met de inwerkingtreding van het kerntakenplan onroerend 
erfgoed zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de 
(vergunning)regelgeving. 
Dit houdt o.m. het schrappen in van het advies van het 
agentschap onroerend erfgoed (OE) over onroerend 
erfgoed opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed 
en de vastgestelde inventaris houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde. 
Het gevolg voor de gemeenten is dat het advies van OE 
wordt vervangen door een zorg- en motiveringsplicht voor de 
gemeente bij aanvragen voor het verwijderen van onroerend 
erfgoed opgenomen in voormelde inventarissen. 
De gemeente beschikt over onvoldoende deskundigheid 
om kwaliteitsvol invulling te geven aan die zorg- en 
motiveringsplicht. 
Dde gemeente kan hiervoor beroep doen op Veneco of een 
andere organisatie. 

Kosten vergunningsdossier
Vergunningsaanvragen voor nieuwe projecten worden voor 
het aspect “aanleg riolering en/of rioolaansluiting” voor advies 
overgemaakt aan Farys.  
Uit de Aquario-kwartaalrapportering blijkt dat de prestatie-
uren voor deze adviesvragen worden aangerekend. De kosten 
variëren van € 200 tot soms meer dan € 500 per advies, 
afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag (meestal 
verkavelingsaanvragen). 
Ons huidig belastingreglement voorziet een tarief van € 125 
voor een verkavelingsaanvraag zonder wegenis en € 250 
voor een verkaveling mét wegenis. Een aanpassing van het 
belastingreglement in functie van de werkelijke kosten dringt 
zich op.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

37. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (en  
 beleidskaders)
38. Actief participeren aan de herbestemming van de  
 terreinen van het ATCC
39. Opmaak handhavingsplan/prioriteitenkader met  
 betrekking tot handhaving
40. Herbekijken belastingreglement op omgevingsdossiers
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Aandacht voor communicatie , voornamelijk in het 

kader van minder hinder
• Korte doorlooptijd van gemeentelijke projecten
• Budget voor de onderhoudswerken werd 

verdubbeld
• Meerjarenplan voor noodzakelijke werken
• Geen of beperkte overstromingsproblematiek
• Overname door de provincie van de waterlopen 3e 

categorie
• Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in het 

realiseren van een aantrekkelijk openbaar 
domein in de kernen van Gavere en Dikkelvenne. 
Er is een duidelijke visie op het centrum van 
de hoofdgemeente, wat kansen biedt naar 
investeerders toe.

• Er werd een strategisch commercieel plan 
opgemaakt, voornamelijk in functie van de 
heraanleg van de Markt

• Omvorming begraafplaatsen in kader van 
pesticidenreductie

• Vegen en borstelen zorgt voor nette omgeving en 
een pesticidenvrij beheer openbaar domein

• Samenwerking met provinciaal steunpunt voor 
erosiebestrijding

• Subsidies groenbemesting

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Dagelijks werftoezicht bij (grotere) 

infrastructuurwerken
• Weinig, ontbrekend of verkeerd planmateriaal 

van wegen en rioleringen 
• Periodiek onderhoud van eigen grachten
• Gebrek aan opvolgingsplan van bekkens en 

andere installaties
• Organisatie van vergunningen en handhaving 

innames openbaar domein
• Versnippering groenpatrimonium 
• Te weinig medewerking in erosiebestrijding bij 

sommige landbouwers

Kansen voor het beleid
• Planmatige aanpak van onderhoudswerken
• Gekoppelde aanpak van wegenis en fietspaden 

dossiers
• GIS software geschikt voor kaartmateriaal van eigen 

grachten
• Aansnijden binnengebied project Markt
• Digitalisering van vergunningen
• Erosiebestrijdingsmaatregelen uitvoeren al dan niet 

met vrijwillige medewerking van de landbouwers en 
daaraan gekoppelde onteigeningen

• Erfbeplanting stimuleren via vergunningenbeleid
• Integrale benadering

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Grote onverwachte kosten door calamiteiten
• Administratieve verzwaring van grote dossiers 

door verplichte reglementering
• Hoge kostprijs van onderhoud grachten 

(slibverwerking)
• Onoordeelkundig lozen op bestaande grachten 

door private percelen 
• Hoger kostenplaatje voor pesticidenvrij beheer
• Erosiebestrijding op het terrein vergt zeer veel 

inspanningen in vergelijking met het uiteindelijke 
resultaat

• Moderne landbouwtechnieken

12. openbaar domein en landschap
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VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Integrale benadering en strategische inzet 
van het openbaar domein 
Het lokaal bestuur beschikt als beheerder van het openbaar 
domein over een belangrijk instrument om impact te hebben 
op de lokale samenleving. Dit vraagt een meer integrale en 
strategische kijk op de inzet van het openbaar domein. 
Een goede openbare ruimte is niet alleen functioneel of 
multifunctioneel (flexibel/omnivalent in gebruik); ze moet ook 
bijdragen aan de beleving (beeldwaarde/gevoel) en een eigen 
identiteit (herkenbaarheid) uitstralen. 
Het openbaar domein focust op collectief gebruik, wordt 
kwaliteitsvol en duurzaam ingericht en kan op die manier 
dynamiek creëren. De openbare ruimte faciliteert door de 
juiste infrastructuur verbinding en ontmoeting in de buurt en 
heeft voldoende aandacht voor mobiliteits-, veiligheids-, en 
leefbaarheidsvraagstukken.
Een mogelijk wijze om naar het openbaar domein te kijken is 
door de bril van kinderen en jongeren. Vaak is een openbaar 
domein dat zich ent op het gebruik door kinderen en jongeren 
ook uitermate leefbaar voor volwassenen. 
Zo kunnen decentrale speelplekken een positieve impact hebben 
op de gemeenschapsvorming in de buurt. Zo kan een weefsel dat 
er voor zorgt dat kinderen zich vlot en veilig door de gemeente 
kunnen bewegen vaak ook de toegankelijkheid van de gemeente 
voor ouderen bevorderen.
De beleving van de ruimtelijke kwaliteit wordt beïnvloed door 
de groenvoorzieningen, de openbare netheid (o.a. zwerfvuil) 
en de aanwezigheid van verwaarlozing in het straatbeeld 
(leegstaande winkels, brownfields, verwaarloosde woningen). 
We kunnen onze inwoners aanwakkeren om samen zorg te 
dragen voor de ruimtelijke kwaliteit bv. door vegen voor eigen 
deur, onderhoud van lokale perkjes, bebloemingsacties, …
Een aantrekkelijk openbaar domein heeft een belangrijke 
impact op de aantrekkingskracht van het handelsapparaat en 
andere investeerders. 
De vernieuwing (renovatie en nieuwbouw) is duidelijk merkbaar 
in het centrum van Dikkelvenne en Gavere. Het strategisch 
commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel bij de uitwerking 
van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de 
bestaande situatie en de evolutie van de detailhandel in Gavere. 
Daarnaast beschrijft dit plan tevens de gewenste situatie én 
de acties welke kunnen ondernomen worden om die gewenste 
situatie te bereiken.

Integrale vernieuwing van wegen 

Ook in de nieuwe beleidsperiode zal er nog fors moeten 
geïnvesteerd worden in de integrale vernieuwing van wegen en 
rioleringen. 
De prioriteiten kunnen bepaald worden in functie van 
verschillende parameters zoals subsidies (fietspaden, 
rioleringen), de staat van de weg, dorpskernvernieuwingen, 
beleidsbeslissingen van andere overheden,….
De gemeente Gavere hanteert bij (grote) wegenis- en 
rioleringswerken een vaste procedure en methodiek 
(cfr. aanbevelingen van VVSG) met veel aandacht voor 
communicatie en minder hinder. 
De communicatie verloopt via verschillende kanalen zodanig 
dat alle stakeholders ingelicht worden.

Structureel onderhoud van wegen 

Het jaarlijks budget voor investeringsonderhoud werd 
verdubbeld (€ 500.000), doch blijkt nog steeds ontoereikend 
te zijn om de (jaarlijkse) lijst aan onderhoudswerken te kunnen 
uitvoeren. 
Een groot aandeel van het wegennet in Gavere zijn betonwegen. 
Een belangrijk repetitief onderhoud aan dergelijke wegen is 
het 5-jaarlijks vernieuwen van de voegvullingen. Deze ingreep 
wordt te weinig uitgevoerd waardoor regelmatig betonvakken 
verzakken en uiteindelijk barsten door uitspoeling van de 
fundering (voor zover aanwezig). Jaarlijks gaat een groot deel 
van het budget voor buitengewoon onderhoud naar opbraak en 
vernieuwing van die betonvakken. 
Een meerjarig onderhoudsplan m.b.t. de wegen is absoluut 
noodzakelijk, eventueel geïntegreerd in een FMIS (facilitair 
managementinformatiesysteem) cfr. het gebouwenonderhoud. 
Bedoeling is om voor alle wegen, ook de nieuw aangelegde, het 
preventief, structureel onderhoud vast te leggen wat zou moeten 
resulteren in minder curatief onderhoud op termijn.
 

Afvoer en zuivering van afvalwater

Voor haar zuiverings- en rioleringsverplichtingen steunt de 
gemeente op haar partner Farys.
De prestaties van Farys worden gefinancierd met de 
waterafvoerbijdrage en (eventuele) subsidies, maar de 
ontvangsten dekken de noodzakelijke exploitatie- en 
investeringsuitgaven niet.  
In het verleden werd Riofin opgestart om de kosten te spreiden 
in de tijd. Sinds de voorbije beleidsperiode worden jaarlijks 
alle uitgaven en ontvangsten verrekend. Riofin heeft echter 
nu en ook de komende jaren nog steeds een impact op de 
investeringsmarge van onze gemeente.
Rioolbeheerder Farys heeft ook een lijst opgemaakt met 
in te plannen projecten conform de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen (GUP’s). Dit plan bepaalt welke 
rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en wie 
die moet uitvoeren, met een bijhorende prioriteit. Om alle 
projecten te realiseren is een raming opgemaakt ten belope van 
€ 15.500.000. 
De geplande collectorwerken voor de Luxemburgstraat zijn in 
voorbereidingsfase en de eerste schetsen voor Luxemburgstraat 
noord (het deel tussen de Stationsstraat en de Bernstraat) zijn 
opgemaakt.  Voor deze projecten zijn engagementen aangegaan 
met als doel gemeentelijke riolering aan te sluiten op de 
toekomstige collector.
Buiten de geplande collectorwerken door Aquafin (in Gavere 
enkel nog collector Luxemburgstraat en collector Baaigem) 
zal Aquafin projecten opnemen vanaf een (kruis)punt waar 
de gemeentelijke rioleringen op dat punt 100 IE (individuele 
eenheden) samenbrengen. 
Het komt er dus op aan om bij de heraanleg van een weg na 
te gaan vanaf welk punt die 100 IE bereikt worden. Een eerste 
screening i.s.m. Aquario levert op dat we ons voornamelijk 
moeten focussen op de Veldstraat.
Naast het gemeentelijk engagement voor de collectorwerken 
in de Luxemburgstraat is er ook een engagement naar 
het Agentschap Wegen en Verkeer betreffende aanleg van 
veilige fietspaden langsheen de Hundelgemsesteenweg 
– Provinciebaan. Als gemeente is hierbij het engagement 
aangegaan om tijdens studiefase de riolering en de voetpaden te 
bekijken.
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Waterlopen
Binnen de gemeentegrenzen zijn er niet echt structurele 
problemen betreffende wateroverlast. Een periodiek en 
systematisch onderhoud van de grachten en bufferbekkens staat 
nog in de kinderschoenen. Er is ook geen kaartmateriaal, noch 
een systeem beschikbaar die de uitvoeringsdienst in staat stelt 
het onderhoud op te volgen.
De gemeente kan haar grachtenstelsel herwaarderen om 
haar functie met betrekking tot de berging van hemelwater te 
verhogen.
Een versnelde installatie van IBA’s (individuele behandeling van 
afvalwater) op basis van het zoneringsplan kan bovendien de 
waterkwaliteit van de grachten verbeteren. 
Het ruimen van grachten in landbouwgebied geeft dikwijls 
problemen: de ruimingsperiode is beperkt en het deponeren van 
de ruimingsspecie ligt moeilijk. De afvoer en de verwerking van 
ruimingsspecie is bovendien duur. Een oeverbeheer ontbreekt 
vandaag.

Groene ruimte
Voor het groenbeheer beschikt de gemeente over een 
kleine, flexibele groendienst. We proberen met minder 
(arbeidsintensief) groen meer effect te creëren en kleine 
groenoppervlaktes te vermijden. Kleine groenoppervlaktes 
hebben niet het beoogde effect en zijn duur in onderhoud.  
Een deel van het groenbeheer wordt noodzakelijkerwijs 
uitbesteed en hiervoor dienen groenperken meer 
gecentraliseerd te worden in plaats van versnipperd te worden 
ingeplant. Bij infrastructuurwerken en bij de inrichting van 
verhardingen dient hiermee rekening te worden gehouden, 
zodat met vegen/borstelen een vlot pesticidenvrij onderhoud 
mogelijk blijft.
De onteigende percelen en oeverstroken in het kader van het 
inrichtingsplan Gaverse Scheldemeersen worden overgedragen 
naar het gemeentebestuur en provinciebestuur Oost-
Vlaanderen. 
De weidepercelen worden als vogelweide beheerd en de 
oeverstroken vormen een duurzame bescherming naar 
pesticiden toe en mogelijke inname van oevers door 
landbouwtechnieken.
 

Erosiebestrijding
Gavere is erosiegevoelig: zware machines, diepe 
grondbewerkingen, onbedekte winterbodems, niet respecteren 
van de bermen, … bevorderen bodemerosie. 
De gemeente werkt voor de bestrijding van erosie samen met 
het provinciaal steunpunt voor erosiebestrijding. Dit steunpunt 
beschikt over voldoende deskundigheid en mogelijkheden om 
deze problematiek aan te pakken. 
Het opzetten van vrijwillige samenwerkingsverbanden met 
landbouwers is arbeidsintensief en vergt veel overredingskracht. 
Indien erosiebestrijdingsmaatregelen niet vrijwillig worden 
genomen door de landbouwers op de knelpunten, dient 
overwogen te worden om tot onteigening over te gaan en zelf 
maatregelen te nemen.
De gemeente bestrijdt ook onrechtstreeks zelf erosie door 
middel van subsidies voor groenbemesting.

Gebruik van het openbaar domein door 
derden
Als wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen langsheen het openbaar domein. Innames, 
zoals de plaatsing van containers, werfkranen, ed. gebeuren 
op dit moment via een (statisch) invulformulier, waarbij de 
beoordeling moet gebeuren door de administratie zonder  echt 
een overzicht te hebben. 
Vooral aanpassingen aan reeds vergunde innames zorgen voor 
een zware administratieve last, omdat gebruikers nu kosteloos 
ten alle tijde hun inname kunnen wijzigen. Naast de verhoogde 
werklast zorgt dit op sommige momenten voor dubbele innames 
in dezelfde straat met veiligheidsproblemen tot gevolg. In 
uitzonderlijke gevallen is er weinig tijd tussen de aanvraag en de 
uitvoering wat een enorme werkdruk veroorzaakt.
Een aanvraag tot inname zou kunnen verlopen via een 
actief webformulier, gekoppeld aan de GIPOD (Generiek 
Informatieplatform Openbaar Domein) databank, eventueel 
met een automatisch betaalsysteem.
Voor de controle op het terrein is er een samenwerking tussen 
de administratieve diensten en de politie.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025
41. Afstemming investeringsprogramma op   
 subsidieprogramma’s (fietsfonds, VMM, AWV,…)
42. Verderzetting meerjarig onderhoudsplan, bij  
 voorkeur geïntegreerd in een geautomatiseerd facilitair  
 managementinformatiesysteem (FMIS).
43. Budget van 500.000 euro per jaar voor  
 investeringsonderhoud behouden.
44. Opstellen ruimingsplan voor de grachten en bekkens in  
 eigen beheer.
45. Opvolging en handhaving van niet correcte  
 lozingspunten.
46. Digitaliseren proces signalisatievergunningen  
 en innames openbaar domein, gekoppeld aan  
 duidelijke reglementering.
47. Bestendigen vegen en borstelen voor een pesticidenvrij  
 beheer van verhardingen op openbaar domein.
48. Erfbeplanting stimuleren in het vergunningenbeleid.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Uitgewerkt mobiliteitsplan
• Duidelijke afbakening van snelheidszones
• Circulatieplan voor centrum Gavere
• Snelheidsinformatieborden
• Uitgewerkte communicatie & sensibilisering 

over parkeren, snelheid en veiligheid rond 
schoolomgevingen

• Uitgewerkt trage wegenplan 

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Onvoldoende fietsvoorzieningen
• Nood aan 2e ontsluiting Legen Heirweg
• Verkeersafwikkeling Asper centrum
• 

Kansen voor het beleid
• Subsidies van 100% voor bepaalde fietspaden
• Invoeren parkeerbeleid centrumgebied
• Heraanleg Markt
• Ontsluiten Markt via Onderstraat door nieuwe 

verbindingsweg
• Digitale en blijvende communicatie & 

sensibilisering over verkeersveiligheid
• De geplande realisatie van het busknooppunt & 

Mobipunt biedt kansen op het vlak van duurzame 
mobiliteit

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Handhaving van verkeersreglementering, bv. 

(kort)parkeren
• Beslissingen van andere instanties (AWV, De Lijn 

en Infrabel), zoals sluiting van overwegen
• Onduidelijke wetgeving buurtwegen 

(ruilverkaveling, oude atlassen,…)

13.  mobiliteit

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Mobiliteitsvisie
Het lokaal bestuur beschikt over een volwaardig en goedgekeurd 
mobiliteitsplan, waarin een duidelijke visie over de mobiliteit 
over het volledige grondgebied is weergegeven. 
Er zijn reeds diverse acties uitgevoerd zoals de aanpassing 
van het circulatieplan in het centrum (bv. de heraanleg van de 
Brandweerstraat en de bijkomende rotonde) en de invoering 
van een uniform snelheidsregime (bv. de snelheidszones). 
Het trage wegenplan is volledig uitgewerkt en in de voorbije 
beleidsperiode werden diverse trage wegen opnieuw open 
gesteld.
Het mobiliteitsplan zal moeten herzien worden in functie van 
de beleidsbeslissingen van andere overheden zoals Infrabel en 
AWV. 
Een duidelijke afstemming van de diverse meerjarenplannen is 
noodzakelijk, gekoppeld aan regelmatig overleg.

Parkeerbeleid centrum Gavere
De heraanleg van de Markt creëert mogelijkheden voor andere 
functies (beleving, ontmoeting, verblijf, zachte weggebruiker…). 

Dit betekent dat het parkeren op de Markt ruimte moet maken. 
Nochtans, zo blijkt uit de detailhandelstudie, is parkeren een 
zeer belangrijke factor voor het lokale handelsapparaat. 
Een globaal en evenwichtig parkeerbeleid voor het centrum van 
Gavere is dan ook noodzakelijk.

Mobiliteit centrum Asper
De dorpskern van Asper zal in de toekomst geconfronteerd 
worden met een aantal vraagstukken die ons dwingen om de 
mobiliteit anders te structureren. 
De beslissing van Infrabel om een aantal spoorwegovergangen 
te sluiten beperkt bijvoorbeeld de ontsluitingsmogelijkheden via 
de Biesstraat. 
De eventuele ontwikkeling van de PRIAK Ommegang kan 
impact hebben op de organisatie van het verkeer in de 
Hulstraat, Haagstraat, Omgangstraat en op de ontsluiting via de 
Steenweg. 
De Steenweg in de dorpskern is smal, heeft een verouderde 
weginfrastructuur die niet is aangepast aan zijn nieuwe rol 
als deel van de fietssnelweg F45. Bovendien zit er op dit 
weggedeelte heel veel doorgaand verkeer dat vanuit Zingem, via 
de Veldstraat richting N60 rijdt.
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fietsparkeren en toegankelijkheid essentieel zijn. Aanvullend 
kunnen ook andere zaken aanvullend aangeboden worden: info 
over buurtactiviteiten, locker voor pakjes,…

Sensibilisering verkeersveiligheid
De ingebruikname van digitale snelheidsinformatieborden (de 
zogenaamde smiley’s) hebben duidelijk een sensibiliserend 
effect. Voor bestuurders is het een extra herhaling van de 
geldende snelheid en voor de wegbeheerder levert het bruikbare 
informatie over zowel de snelheden als het aantal passanten. 
Op die manier kunnen klachten in verband met overdreven 
snelheid op een objectieve manier geanalyseerd worden.
Door het op regelmatige basis communiceren over de geldende 
verkeersreglementeringen (bv. parkeren, snelheidszones, 
veiligheid aan schoolomgevingen, ….) streven we naar een 
verbetering in het respecteren van de verkeerswetgeving door 
de weggebruikers.
De beschikbare digitale middelen kunnen aangewend 
worden om sensibiliserend op te treden. Deze middelen 
zijn snel inzetbaar en bereiken veel bestuurders. Het zou 
wenselijk zijn op periodieke momenten te communiceren over 
verkeersveiligheid.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

49. Update/herziening van het mobiliteitsplan, rekening  
 houdend met de visie van andere overheden
50. Opmaken en goedkeuren van een parkeerreglement  
 voor het centrum van Gavere, inclusief bijhorende  
 handhaving
51. Evalueren en structureren mobiliteit centrum Asper
52. Investeren in fietsinfrastructuur, maximaal afgestemd  
 op de mogelijke subsidiëring in het kader van het  
 provinciaal subsidiereglement
53. Aanleg van een Mobipunt en verdere uitrol van  
 laadpalen

Fietsinfrastructuur
Het lokaal bestuur moet nog verder investeren in goed 
uitgeruste fietsverbindingen. In het mobiliteitsplan zijn alle 
mogelijke en logische verbindingen aangeduid, waarvan er een 
deel nog in praktijk moeten omgezet worden. 
Het recent goedgekeurde subsidiereglement m.b.t. 
fietsvoorzieningen van de provincie Oost-Vlaanderen biedt 
de mogelijkheid om tot 100% (ipv 80%) van de werken (mbt 
fietsinfrastructuur) te subsidiëren. 
Met toepassing van dit nieuw reglement zouden we in Gavere 
kunnen aanspraak maken op onderstaande subsidiebedragen 
voor de opgesomde projecten:

Bovenlokale functionele fietsroute (BFF) – 100% 
subsidie (werken – geen studiekosten)
• Gentweg (Vurste centrum)
• Wannegatstraat
• Baaigemstraat
• Bosstraat
• Aalbroekstraat

Bovenlokale functionele fietsroute (BFF) – 
fietssnelweg – 100% subsidie
• Steenweg
• Deel van de Pontweg

Lokale functionele fietsroute (LFF) – 40% subsidie
• Vluchtenboerstraat – Kerselarestraat
• Lindeboomstraat
• Broeckstraat

De wijzigende mobiliteit door toenemend gebruik van 
(elektrische) fietsen vraagt een aangepaste fietsinfrastructuur. 
Fietsers verkiezen echte fietspaden boven fietssuggestiestroken.
De fietssnelwegen zijn fietsroutes die steden en woonkernen 
met elkaar verbinden. Een fietssnelweg biedt mensen een 
alternatief voor een woon-werkverplaatsing met de auto of 
het openbaar vervoer. De recreatieve fietsers en woon-school-
verkeer kunnen er ook gebruik van maken. 
Door Gavere loopt de fietssnelweg F45, tussen Gent – 
Oudenaarde – Kortrijk, die aangeduid is door uniforme 
bewegwijzering. (Meer info op: https://fietssnelwegen.be/
fietssnelwegen/f45)
Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg 
Hundelgemsesteenweg – Provinciebaan (N444) uit te rusten 
met nieuwe fietspaden conform het vademecum.  
Een studie moet uitwijzen of de mogelijkheid bestaat om het 
aanliggende tweerichtingsfietspad te vervangen door een beter 
alternatief, zoals een éénrichtingsfietspad langs beide zijden. 

Mobipunt, duurzaam mobiliteitsknooppunt
Er is een akkoord met vervoermaatschappij De Lijn met 
betrekking tot de aanleg van een busknooppunt op het 
gemeentelijk terrein in de Brandweerstraat (overkant 
recyclagepark). 
In hetzelfde dossier zou eveneens de aanleg van een Mobipunt, 
aansluitend op het busknooppunt, opgenomen worden.
Een Mobipunt is een plaats waar verschillende (voornamelijk 
mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten. Een Mobipunt bevat 
steeds meerdere functies waarvan autodelen, openbaar vervoer, 
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Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Het lokaal bestuur stimuleert de realisatie van 

sociale woonprojecten. Via het lokaal woonoverleg 
overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen

• Samenwerking met SVK Leie-Schelde
• Bestrijding leegstand woningen wordt verdergezet 

ondanks het verdwijnen van de verplichting
• Laag leegstandcijfer

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Ontbreken van een woonbeleidsvisie en -plan
• Geen woonloket en/of huisvestingsambtenaar; 

gemeentelijke taken i.v.m. woonbeleid zijn 
versnipperd (deels intern als neventaak bij 
versch. medewerkers, deels uitbesteed)

• Er zijn in deze legislatuur geen nieuwe projecten 
m.b.t. sociale woningbouw gerealiseerd

Kansen voor het beleid
• Vlaamse subsidie voor intergemeentelijke projecten 

ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (indien 
bestendigd door de Vlaamse overheid)

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Weerstand tegen nieuwe projecten sociale 

woningbouw
• Het niet behalen van het bindend sociaal objectief 

en het hieraan gekoppeld activeringstoezicht

14. wonen

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Visie op wonen en (omkadering) lokaal 
woonbeleid
Het lokaal bestuur heeft geen duidelijke visie ontwikkeld over 
het woonbeleid dat ze wil voeren en bijgevolg ontbreekt een 
woonbeleidsplan met (strategische) doelstellingen en acties.
Het lokaal bestuur beschikt niet over een omkadering om een 
lokaal woonbeleid vorm te geven. De wettelijke opdrachten 
worden door verschillende medewerkers en in samenwerking 
met externe partners uitgevoerd. 
Op een voorstel om met enkele gemeenten een intergemeen-
telijk project lokaal woonbeleid op te starten (i.s.m. woonwijzer 
“Leie-Schelde”) werd niet ingegaan. Minstens tot 31 december 
2019 kunnen er echter nog nieuwe projecten ingediend worden.

Sociaal wonen
De Vlaamse overheid wil het sociaal woonaanbod versneld 
uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg 
daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen 
een vooropgestelde termijn (2020-2025) moet de gemeente op 
haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen 
realiseren.  
Het BSO voor Gavere werd vastgelegd op 80 bijkomende 
huurwoningen tegen 2020 en 15 extra (dus in totaal 95) tegen 
2025. Sinds de nulmeting (2012) heeft de gemeente slechts 
20 woningen gerealiseerd (project Raes van Gaverstraat). Er 
staan enkele projecten gepland, maar door de relatief grote 
doorlooptijd zijn er in de vorige beleidsperiode dus weinig 
projecten gerealiseerd. 

Daarenboven stuiten grote projecten inzake (sociale) 
woningbouw steeds vaker op weerstand van omwonenden. 
Bezwaren tegen verlies aan open ruimte, mobiliteit, 
leefbaarheid,… zorgen ervoor dat projecten niet gerealiseerd 
worden of vertraging oplopen.
Onze gemeente dreigt haar BSO niet (tijdig) te behalen indien er 
niet snel vooruitgang wordt geboekt met de geplande projecten. 
Immers, met de geplande projecten is dit BSO wel haalbaar 
doch met de huidige vooruitgang zal de timing niet gehaald 
worden. Wanneer de gemeente haar BSO niet behaalt kan de 
Vlaamse overheid een activeringstoezicht uitoefenen.
Er is regelmatig (minstens 2x per jaar) een overleg met de 
lokale woonactoren (Wonen Vlaanderen, gemeente, OCMW, 
SVK en SHM), het zogenaamd “lokaal woonoverleg”. Tijdens 
dit overleg wordt de stand van zaken met betrekking tot de 
geplande sociale woonprojecten besproken. Wonen Vlaanderen 
ondersteunt dit overleg en reikt actuele thema’s en evoluties in 
de wetgeving aan.

Kwalitatief wonen
Het lokaal bestuur neemt enkel de minimale wettelijke 
verplichtingen inzake de woonkwaliteitsbewaking (leegstand, 
ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring) op en werkt daarvoor 
samen met Veneco (leegstand) en de gemeente Merelbeke 
(ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring). 
In 2017 werd de verplichting om een leegstandsregister bij 
te houden (en een belasting te heffen) geschrapt. Gemeenten 
kunnen sindsdien zelf bepalen of ze een leegstandbeleid willen 
voeren en hoe ze dat willen doen. In de vorige beleidsperiode 
werd beslist om het beleid te handhaven, leegstand nog steeds 
op te sporen en het belastingreglement ongewijzigd toe te 
passen. Momenteel zijn er ca. 70 woningen geregistreerd.
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BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

54. Opmaak van een woonbeleidsplan.
55. Herbekijken van de mogelijkheid tot het opstarten van  
 een intergemeentelijk project lokaal woonbeleid.
56. (Verder) stimuleren van de realisatie van sociale  
 woonprojecten (mix huur en koop) op strategisch/ 
 ruimtelijk goed gelegen gronden, met het oog op het  
 behalen van het bindend sociaal objectief met  
 betrekking tot huurwoningen.
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Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Principe ‘de vervuiler betaalt’ hanteren
• Hoge selectiegraad recyclagepark
• Succesrijke paddenoverzetacties op diverse locaties
• Subsidies voor bebossing van kleine oppervlaktes en 

kleine landschapselementen

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Opvolgings- en handhavingsbeleid sluikstorten 

blijft moeilijk

Kansen voor het beleid
• P+MD inzameling
• Overname recyclagepark door afvalintercommunale 

IVM voor professioneler beheer en opvolging

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Sluikstorten, zwerfvuil
• Kostenplaatje GFT-inzameling
• Kostprijs afvalinzameling en -verwerking stijgt
• Steeds toenemende rapportageverplichtingen 

inzake milieu
• Belfiusnorm restafval
• Omgevingsvergunning en deklassering van 

Vlarem I vergt grotere inzet van tijd en middelen 
en vooral wat milieu betreft een grotere 
juridisch/technische kennis dan voorheen

• Verplichte oriënterende bodemonderzoeken en 
de daaraan verbonden eventuele saneringen 
voor historische activiteiten zoals bv. oude 
huisvuilstorten

15. leefmilieu

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Afvalbeheer
De gemeente hanteert het principe van “de vervuiler betaalt”, 
zowel in de tariefzetting van de afvalzak als in de tariefzetting op 
het recyclagepark. 
Ondanks een hoge selectiegraad op het recyclagepark en diverse 
andere selecteer- en sorteerinspanningen blijft het behalen van 
de nieuwe Belfiusnorm van 139 kg/inwoner/jaar een uitdaging 
voor Gavere. 
Drastische dalingen van het restafvalcijfer bleken 
voorheen enkel mogelijk door invoering van (duurdere) 
GFT-inzameling maar de P+MD inzameling en nieuwe 
milieubeleidsovereenkomsten (meubels, matrassen, … ?) 
scheppen eventueel mogelijkheden zonder dat GFT-inzameling 
zou moeten.
Sluikstorten en zwerfvuil blijven een doorn in het oog. Voor 
het opruimen van zwerfvuil heeft de gemeente een positieve 
en langlopende samenwerking met O.C. Ebergiste te Vurste. 
Handhaving blijft echter moeilijk. Intercommunale initiatieven 
hierin zijn welkom.

Bodemvervuiling
De verplichte oriënterende bodemonderzoeken voor historische 
activiteiten zoals bv. oude huisvuilstorten kunnen resulteren in 
eventuele dure bodemsaneringen.

 

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

57. Intercommunaal beheer recyclagepark
58. Initiatief voor P+MD inzameling via IVM blijven  
 ondersteunen
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Gavere wil een topspeler in de publieke dienstverlening zijn, die 
oplossingen op maat van de burger aanreikt. Het beleid zorgt voor de 
afbakening van het aanbod, wij voor de professionele uitvoering.
Tevreden inwoners, daar doen we het immers voor!
Dat betekent dat we als organisatie op het ritme van de samenleving 
moeten werken en evolueren. Net zoals in de maatschappij continu 
netwerken worden gevormd, moeten ook de gemeente en OCMW nog 
meer over diensten heen samenwerken en in functie van de noden 
netwerken opzetten met lokale partners. Als we krachten bundelen, 
dan kunnen we pas sneller en efficiënter het verschil maken!
De beleving en de noden van de burger staan altijd centraal. 
Daarom willen we die zo actief mogelijk bij het beleid betrekken, 
en niet enkel via adviesorganen. We willen de mogelijkheden van 
innovatie onderzoeken en structureel gaan organiseren. We kiezen 
resoluut voor servicedesign: een methode waarbij de burger zelf mee 
oplossingen op maat zoekt.
We koesteren de ambitie om iedereen te bereiken, ook kwetsbare 
doelgroepen. Bijvoorbeeld door de samenwerking te stimuleren 
tussen alle actoren op het vlak van welzijn en zorg. Maar ook door 
klare taal te spreken en door gericht drukwerk in te zetten waar 
nodig.
We maken onze dienstverlening eenvoudig en toegankelijk door 
dezelfde kwaliteit over meerdere kanalen aan te bieden en vooral de 
digitale dienstverlening verder uit te breiden. De burger wint hierbij, 
maar de organisatie ook. We hebben altijd oog voor de veiligheid van 
de gegevens van de burger en zorgen dat we de juiste, authentieke 
gegevensbronnen gebruiken.
We beheren onze budgetten met zorg en houden een langetermijn-
visie op nieuwe investeringen. We willen onnodige uitgaven 
vermijden en producten en diensten herdenken wanneer ze niet 
meer beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van de 
burger. 
We leveren kwalitatieve dienstverlening, ook wanneer die door 
derden wordt verzorgd. Het eerste contact (onthaal, website, …) 
moet meteen raak zijn. We staan open voor feedback en sturen bij 
wanneer nodig. 
We werken aan een positief imago en communiceren daarom actief 
positief over onze diensten.
Of de burger tevreden is over onze dienstverlening, gaan we regel-
matig na met een tevredenheidsmeting voor onze hele organisatie.
Tot slot nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te 
hanteren.

Gavere als  
dienstverlener
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Concrete doorvertaling missie-visie aanwezig voor 

technische dienst, sportdienst, bibliotheek en 
sociale dienst (maar in sommige gevallen te weinig 
gebruikt).

• Er is reeds toenadering tussen gemeente en OCMW 
om over de besturen heen aan doelstellingen te 
werken

• Er is een goede tot zeer goede samenwerking/
dialoog tussen het beleid en het managementteam

• Goede evaluatie en opvolging van de 
beleidsplanning via kwartaalrapportering

• Vele processen zijn transparant in kaart gebracht, 
systematische optimalisatie

• Er wordt pragmatisch omgesprongen met proces- 
en risicomanagement

• Het organisatiebeheersingssysteem wordt goed 
opgevolgd, gecommuniceerd en gemonitord

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• De missie / visie is weinig of onvoldoende gekend 

bij het personeel. Medewerkers zijn onvoldoende 
breed betrokken bij de totstandkoming van de 
beleidsdoelen.

• De beleidsdoelen 2014-2019 kunnen moeilijk 
gemonitord worden

• De beleidsdoelen 2014-2019 waren geen handige 
kapstok voor de ontwikkelgesprekken

• Geen coördinatie van duurzaamheidsbeleid en 
-initiatieven

Kansen voor het beleid
• Doorvertaling van een bevattelijke missie binnen de 

organisatie 
• Horizontale benadering van de beleidsdoelen 

(integratie gemeente/OCMW, wegvallen sectorale 
verplichtingen)

• Participatie van burgers bij de totstandkoming van 
het meerjarenplan

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Er is weinig tijd in het opstartjaar om zich 

te bezinnen en grondig na te denken over de 
doelstellingen. Indien we er niet of onvoldoende 
in slagen om hiertoe tijd en ruimte te creëren, 
kunnen de huidige zwaktes zich opnieuw stellen 
in 2020-2025

16. Doelstellingen, proces- en risicomanagement

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Een richtinggevende en betekenisvolle 
missie en visie
De missie van het lokaal bestuur is decretaal verankerd: duur-
zaam bijdragen tot het welzijn van de burgers en bijdragen tot 
de duurzame ontwikkeling van het grondgebied. Een heel brede 
opdracht die uiteraard een lokale focus en invulling nodig heeft.
 
De missie en de visie dienen:
• op niveau van de organisatie richtinggevend te zijn voor het 

beleid én de werking. Er dient voldoende aandacht besteed 
te worden aan de formulering (beknopt, duidelijk) en aan 
de communicatie (actief, regelmatig). De strategie van de 
organisatie vloeit immers voort uit de missie en de visie van 
een organisatie.

• op niveau van de afdelingen/diensten verder doorvertaald 
en geconcretiseerd te worden.

• op niveau van de medewerker betekenisvol (zingevend) 
te zijn, zodat de medewerker zich er nog beter mee kan 
identificeren (waarden).

Betrokkenheid om te komen tot kwalitatieve 
beleidsdoelen met een horizontale focus
Over de wenselijkheid van de beleidsdoelen dienen in de 
eerste plaats de burgers geconsulteerd te worden. Het lokaal 
bestuur beperkt dit tot op heden tot de advieslening door 
de gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren. Een 
cocreatieve aanpak is echter gebaat bij een veel directere 
consultatie van diverse belanghebbenden.
Het lokaal bestuur beschikt meer dan ooit over de vrijheid om 
te kiezen voor horizontale strategieën, waarbij beleidsdoelen 
worden uitgezet die doorheen de hele organisatie lopen. 
Via een holistische aanpak kan de organisatie (gemeente en 
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OCMW) als een omvattend systeem worden beheerd waarbij de 
verschillende componenten (structuur, cultuur, ICT, personeel, 
communicatie, …) op elkaar afgestemd worden. 
Meer dan ooit is het dan ook belangrijk om de medewerkers 
actief te betrekken bij de uitwerking van die beleidsdoelen. 
Horizontaal werken vraagt immers meer afstemming over door 
wie en op welke wijze beleidsdoelen zullen worden voorbereid, 
uitgevoerd en opgevolgd. Medewerkers zijn ook goed geplaatst 
om de haalbaarheid en de impact (financieel en operationeel) 
van de beoogde beleidsdoelen in te schatten. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid neemt een belangrijke plaats in in de missie van 
de gemeente en van het OCMW. Het is dan ook logisch dat het 
lokaal bestuur hier aandacht aan besteedt. 
In de vorige beleidsperiode werd vooral aandacht besteed 
aan duurzaamheid van investeringen (inzake lange termijn 
rendement, energie-efficiëntie, klimaatvriendelijkheid, 
milieuvriendelijkheid, hernieuwbaarheid, …) 
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties kunnen ons helpen om een bredere kijk op onze eigen 
duurzaamheidsagenda te krijgen. 
Het zijn doelstellingen met een internationaal karakter en hoge 
herkenbaarheid, én ze worden actief ondersteund vanuit de 
nationale overheden en de VVSG.
Het lokaal bestuur beschikt niet over een omkadering die het 
duurzaamheidsbeleid initieert, coördineert en opvolgt. Het is 
een uitdaging om het duurzaamheidsdenken ingang te laten 
vinden bij alle medewerkers.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

59. Een richtinggevende en betekenisvolle missie en visie  
 formuleren, communiceren en doorvertalen tot op het  
 niveau van de medewerker.
60. Samen met burgers en medewerkers kwalitatieve  
 beleidsdoelen uitwerken met een horizontale focus.
61. Gebruik van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  
 van de Verenigde Naties voor de lokale  
 duurzaamheidsagenda.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Duidelijke keuze voor zorgbehoevenden als 

doelgroep
• Er is een goede tot zeer goede samenwerking tussen 

het beleid en het managementteam
• Experimenten met service design
• Actieve betrokkenheid burger op projectniveau
• We zijn een “dorp”, we kennen elkaar

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het 

type van stakeholder
• Verwachtingen en tevredenheid worden niet 

systematisch gemeten
• De klachtenregistratie en –rapportering is 

gebrekkig door beperkte functionaliteiten van de 
software. Geen actieve sturing op klachten.

• Toegevoegde waarde van partners wordt niet 
systematisch geëvalueerd

• Weinig inhoudelijke input/impact adviesraden en 
overlegstructuren

Kansen voor het beleid
• Vraaggestuurd werken
• Sectorale tevredenheidsmetingen actief gebruiken 

en veralgemenen
• Exploreren en kaderen van andere 

participatievormen
• Toepassen van design thinking bij (her)ontwerpen 

van dienstverlening
• Digitalisering van de dienstverlening: fysiek contact 

neemt af, dus de kwaliteit van de contacten moet 
hoog zijn

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Druk door belangengroepen en sociale media
• Personalisering van de verwachtingen
• Transparantie samenwerkingsverbanden
• Kleinere nabijheid ingeval van fusie

17. belanghebbendenmanagement

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Evolueren van adviesverlening naar 
cocreatie en coproductie
Het lokaal bestuur bevindt zich op de participatieladder 
voornamelijk op de laagste treden. 
Voor het in kaart brengen van de verwachtingen van de 
belanghebbenden doet het lokaal bestuur voornamelijk beroep 
op de klassieke adviesorganen en overlegstructuren. 
Adviesorganen en overlegstructuren leveren goed werk, maar 
globaal beschouwd is de inhoudelijke toegevoegde waarde 
(adviesverlening) beperkt in verhouding tot de inspanningen 
die het kost om deze adviesorganen en overlegstructuren in te 
richten en te ondersteunen. 
Een kritische evaluatie en rationalisatie van de bestaande 
adviesorganen en overlegstructuren dringt zich op, zonder 
daarbij de waardevolle elementen uit de huidige werking over 
boord te gooien.

Het lokaal bestuur dient echter hoedanook een versnelling 
hoger te schakelen om tegemoet te komen aan de vraag van 
burgers om actief betrokken te worden bij de creatie en zelfs de 
productie van beleid en dienstverlening. 
Het exploreren, kaderen en gestructureerd organiseren van 
deze participatievormen, waarbij de burger breder, directer 
en thematischer betrokken wordt, kan de kwaliteit van de 
besluitvorming en de dienstverlening verhogen, o.a. door een 
tegengewicht te bieden aan de luide stem van sociale media en 
belangengroepen.
Het is nuttig om onderscheid te maken tussen verschillende 
belanghebbenden. Niet iedereen is in dezelfde mate 
geïnteresseerd in een bepaald onderwerp of thema, niet 
iedereen is in dezelfde mate betrokken bij het lokaal beleid of de 
lokale werking. 
Een duidelijk beeld van de betrokken belanghebbenden 
kan het lokaal bestuur helpen bij uitstippelen van efficiënte 
participatietrajecten.
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Toepassen service design bij het (her)
ontwerpen van dienstverlening
Service design is een methodologie waarbij de beleving (en 
dus finaal de tevredenheid) van de gebruiker centraal komt te 
staan in het dienstverleningsproces, maar tegelijk toelaat om de 
efficiëntie van het dienstverleningsproces te verhogen. 
Service design ziet de gebruiker als een competente actor en 
hanteert dus een cocreatieve aanpak. Zo’n aanpak is intensief 
in tijd en middelen, maar rendeert o.a. in een groter draagvlak, 
een snellere leercurve (interactief, trial and error, mislukking 
tolereren) en finaal een kwalitatieve dienstverlening die beter 
voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.
Service design is naast een methodologie ook een mindset, 
een manier om naar gebruikers van diensten te kijken. Het is 
in die betekenis een goed instrument om de klachtgerichtheid 
van de organisatie te verhogen en een antwoord te bieden op 
de toenemende personalisering van de verwachtingen van 
gebruikers.

Tevredenheid periodiek meten
Het lokaal bestuur zamelt voor bepaalde 
dienstverleningsprocessen periodiek en systematisch 
klantentevredenheidsgegevens in. Voor het grootste deel van de 
dienstverleningsprocessen is dit echter niet het geval. 
Het is wenselijk om tot een geïntegreerde klantentevredenheids-
meting te komen voor de hele organisatie. De aanvang van een 
nieuwe beleidsperiode is uitermate geschikt als nulmeting.

Diversiteit en inclusie
Onze lokale samenleving wordt steeds diverser. Het lokaal 
bestuur moet zich hierop voorbereiden.

Het lokaal bestuur bedient een brede waaier van 
belanghebbenden en moet als publieke dienstverlener een 
inclusieve houding aannemen. 
We hebben daarom aandacht voor doelgroepen die minder 
gemakkelijk hun weg naar onze dienstverlening vinden (non-
digital natives, andertaligen, …).

Samen-werken aan kwaliteit
De verantwoordelijkheden van het lokaal bestuur nemen alleen 
maar toe. 
Vaak ontbreekt het ons echter aan (voldoende) expertise om 
binnen die verantwoordelijkheden een beleid te voeren en/of 
kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. 
Op die domeinen is het dan ook aangewezen om de krachten te 
bundelen met andere lokale besturen.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

62. Analyse van de belanghebbenden met het oog op  
 efficiënte participatietrajecten
63. Kritisch evalueren en rationaliseren van de  
 adviesorganen en overlegstructuren
64. Een kader scheppen voor cocreatie en coproductie van  
 beleid en dienstverlening door burgers
65. Toepassen van service design bij het (her)ontwerpen  
 van alle dienstverleningsprocessen
66. Periodiek meten van de klantentevredenheid

EXTRA INFORMATIE

Vertrouwen in de gemeente (Gemeentemonitor)
Het vertrouwen in het lokaal bestuur ligt in Gavere lager dan in 
de gemiddelde Vlaamse gemeente  
(Vlaanderen: 35% veel).

 

G. Overheid
            

Vertrouwen in de lokale overheid
Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur of stadsbestuur van zijn eigen 
gemeente/stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Weinig Neutraal Veel

Gavere 24% 47% 29%

Vlaams Gewest 20% 45% 35%
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Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur of stadsbestuur van zijn eigen gemeente/stad
  

99



42

Betrokkenheid van de inwoners (Gemeentemonitor)
Het lokaal bestuur scoort op het eerste zicht gemiddeld op de consultatie van zijn inwoners, doch er is een opvallend groter aandeel 
van inwoners dat het oneens is met de stelling dat het lokaal bestuur voldoende inspanningen doet om hen te betrekken in nieuwe 
initiatieven (Vlaanderen: 26 % oneens) of op een goede manier omspringt met vragen van inwoners (Vlaanderen: 23 % oneens).

G. Overheid
            

Consultatie van bewoners
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende inspanningen doet om 
bewoners bij veranderingen in hun gemeente /stad te betrekken
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Oneens Neutraal Eens

Gavere 30% 24% 46%

Vlaams Gewest 26% 27% 47%
        
   
   
     

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Oneens Neutraal Eens

Gavere
Vlaams Gewest

          
   
Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in 
hun gemeente /stad te betrekken
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G. Overheid
            

Consultatie van bewoners
Aandeel (%) inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur op een goede manier omspringt met de 
vragen van de inwoners
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Oneens Neutraal Eens

Gavere 31% 24% 46%

Vlaams Gewest 23% 31% 46%
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Kaart : Aandeel (%) inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners
  

96
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G. Overheid
            

Tevredenheid over algemene dienstverlening
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente/stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden

Gavere 11% 19% 70%

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 7% 21% 73%
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Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente/stad
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G. Overheid
            

Tevredenheid digitale dienstverlening
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente/stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden

Gavere 15% 24% 61%

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 9% 26% 65%
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Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente/stad
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G. Overheid
            

Tevredenheid over de loketvoorzieningen
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Oneens Neutraal Eens

Gavere 7% 12% 81%

Vlaams Gewest 9% 14% 77%
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Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad
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Tevredenheid over de dienstverlening (Gemeentemonitor)
Onze inwoners zijn over het algemeen iets minder tevreden over de dienstverlening dan in een gemiddelde Vlaamse gemeente, 
zowel voor fysieke dienstverlening (Vlaanderen: 73 % eens) als voor digitale dienstverlening (Vlaanderen: 65 % eens). Aan de andere 
kant is de tevredenheid over de loketten wél groter (Vlaanderen: 77 % eens).

G. Overheid
            

Tevredenheid over de loketvoorzieningen
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Oneens Neutraal Eens

Gavere 7% 12% 81%

Vlaams Gewest 9% 14% 77%
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Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Coachende rol deskundige en betrokkenheid van de 

afdelingen, intern netwerk (testpanel en denktank)
• Concrete en snelle informatiedoorstroming vanuit 

college en gemeenteraad
• Samenwerking binnen politiezone voor 

crisiscommunicatie
• Ruimte voor verschillende boodschappen: 

informatie, beleving, …
• Persoonlijk contact met doelgroepen: mogelijkheid 

tot verbinding
• Duidelijke afspraken en opvolging archiefbeheer

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Nog geen communicatiebeleidsplan met 

duidelijke doelen
• Hoge werkdruk communicatie: operationele 

communicatietaken nemen vaak de bovenhand, 
externe communicatie primeert boven interne 
communicatie

• Weinig concrete gegevens over doelgroepen en 
hun behoeften, geen doorgedreven onderzoek 
naar gebruikers

• Communicatie via Facebook te versnipperd 
(jeugd, sport, cultuur, …) = te weinig bereik

• Communicatie adviesraden op apart spoor, bv. 
folders trage wegen

• Verouderde website, geen integratie gemeente-
OCMW

Kansen voor het beleid
• Digitale media laten toe om zelf publiek te zoeken 

en aan te spreken
• Mondige burger zoekt inspraak, wil het aanbod van 

de gemeente mee bepalen
• Nieuwe technologieën laten toe om effectiviteit van 

communicatie op te volgen 
• Meerrichtingscommunicatie mogelijk 

dankzij sociale media, in gesprek gaan met 
doelpubliek: communicatiekanalen worden 
dienstverleningskanalen (multi-channel)

• Uitbreiding onlinediensten
• Digitalisering van het document- en archiefbeheer 

en substitutie van papieren archief
• Werken op afspraak

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Snel veranderend communicatielandschap 

met wijzigende spelregels, bv. nieuw 
facebookalgoritme oorzaak van lager bereik

• Evolutie naar betalend adverteren op sociale 
media, vnl. Facebook

• Complexiteit en implicaties van GDPR 
• Moeilijke bereikbaarheid van kwetsbare 

doelgroepen
• Beheersbaarheid van communicatie- en 

dienstverleningskanalen

18. informatie en communicatie

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Van communicatie naar conversatie
Burgers worden altijd mondiger en hebben vandaag ook veel 
kanalen om hun mening te geven. De tijd dat de lokale overheid 
de enige zender was, is voorbij. 
Door te luisteren en te praten met ons doelpubliek kunnen we 
nog beter op hun noden en vragen inspelen. Die inspraak en 
participatie kan een groter draagvlak creëren voor beslissingen 
en projecten. Verschillende organisaties hebben grondige 
vakkennis over alle mogelijkheden en kunnen helpen om de 
participatie van onze inwoners te bestendigen.

De evolutie van communicatie naar conversatie zorgt 
voor een vervaging van de grenzen tussen enerzijds 
communicatiekanalen en anderzijds dienstverleningskanalen. 
Het lokaal bestuur moet hoedanook zijn online communicatie 
en -dienstverlening uitbreiden en promoten (via offline kanalen, 
via loketmedewerkers, …). 
Het is een uitdaging voor het lokaal bestuur en de medewerkers 
om al deze kanalen op een zelfde kwaliteitsvolle wijze te 
beheren. Bepaalde kanalen lenen zich beter voor een bepaald 
type dienstverlening. Het lokaal bestuur kan hierop sturen. 
Voor complexe of (privacy)gevoelige dienstverlening kan 
werken op afspraak het aangewezen kanaal zijn. Voor dit 
type dienstverlening is persoonlijk contact voor burgers heel 
belangrijk en kunnen we ons opstellen als een dienstverlener 
met een gezicht.
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Iedereen inclusief
Als lokaal bestuur hebben we de plicht en durven we ook de 
ambitie koesteren om iedereen te bereiken. 
In het bijzonder doelgroepen zoals jeugd en ouderen, die 
moeilijk bereikbaar zijn en bovendien moeilijk te activeren. 
Maar ook kwetsbare doelgroepen zoals lager opgeleiden en 
sociaal zwakkeren in de samenleving. 
Dit kunnen we doen door alternatieve kanalen te zoeken, 
bijvoorbeeld door het middenveld nog meer in te schakelen: 
Gaverse verenigingen, zorgverleners, … Dit gebeurt nu al in het 
kader van Thuis in Gavere.

Blijven inzetten op drukwerk, maar gerichter
Sommige doelgroepen zijn nog altijd het beste bereikbaar met 
een publicatie. Bovendien blijven veel mensen het prettiger 
vinden om iets op papier te lezen. 
Drukwerk blijft dus een belangrijk kanaal, maar moet zo 
gericht en duurzaam mogelijk zijn. Volledig afgestemd op de 
informatienoden van de gebruiker. 
De informatie in het drukwerk moet ook altijd online 
beschikbaar zijn.

Heerlijk helder loont
Duidelijk communiceren is niet alleen een zaak van de 
communicatiedeskundige maar van elke medewerker van het 
lokaal bestuur. Klare taal zorgt voor een goed imago en kan de 
werklast verminderen. Een schrijverstraining loont. Regelmatig 
opfrissen met tips en oefeningen kan perfect intern.

Liever aan de start dan aan de finish
Werken en projecten van een lokaal bestuur hebben vaak een 
grote impact op het dagelijks leven van inwoners en groepen 
zoals handelaars.

EXTRA INFORMATIE 

Zie volgende pagina

De communicatiedeskundige heeft bij voorkeur een sterk 
adviserende rol in belangrijke fasen van elk project en proces. 
Door tijdig de informatienoden van de doelgroepen in te 
schatten kan je proactief en gericht communiceren.

Interne communicatie
Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Niets zo vervelend 
als zij belangrijke informatie moeten vernemen uit de pers, de 
infokrant, … 
Het lokaal bestuur moet daarom zijn medewerkers afdoende 
en tijdig informeren. Dit vergt een versterking van de 
interne communicatiekanalen, zoals o.a. frequent overleg/
informatiedeling tussen diensten/afdelingen.
Voor een goede werking is een goed informatiebeheer onont-
beerlijk. De medewerkers moeten snel over de juiste informatie 
en documenten kunnen beschikken. De ontwikkelingen inzake 
documentmanagementsystemen en digitaal archiefbeheer 
bieden opportuniteiten voor het lokaal bestuur.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

67. Kwaliteitsvol beheren/sturen van alle communicatie-  
 en dienstverleningskanalen en uitbreiden en promoten  
 van online communicatie- en dienstverleningskanalen,  
 naast offline kanalen (zoals werken op afspraak)
68. Inclusief werken door de communicatie- en  
 dienstverlening(skanalen) af te stemmen op de  
 doelgroep.
69. Hanteren van helder taalgebruik in alle communicatie
70. Proactieve projectcommunicatie
71. Versterken van de interne communicatie en  
 informatievoorziening, o.a. door te investeren in  
 document- en archiefsystemen



46

Spreiding van informatie (Gemeentemonitor)
Gavere toont zich als een gemiddelde Vlaamse gemeente wanneer het over de verspreiding van informatie over de activiteiten 
(Vlaanderen: 78% eens) en de beslissingen (Vlaanderen: 48 % eens) van het lokaal bestuur gaat. De informatievoorziening rond 
plannen of nieuwe initiatieven scoort in Gavere merkelijk beter (Vlaanderen: 66 % eens).

G. Overheid
            

Spreiding van informatie
Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, in en door de gemeente/de 
stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Oneens Neutraal Eens

Gavere 12% 14% 74%

Vlaams Gewest 9% 14% 78%
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Kaart : Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten
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G. Overheid
            

Spreiding van informatie
Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de initiatieven, in en door de gemeente/de 
stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
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G. Overheid
            

Spreiding van informatie
Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de beslissingen, in en door de gemeente/de 
stad
             
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB
Metadata: overheid
Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor
   

2017 Oneens Neutraal Eens

Gavere 24% 27% 49%

Vlaams Gewest 26% 26% 48%
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Een goede dienstverlening aanbieden, kan alleen maar met een sterke ploeg 
van tevreden medewerkers. 
De medewerker is dus een even belangrijke stakeholder als de burger. De 
gemeente en het OCMW kiezen voor een uitdrukkelijk mensgericht beleid, 
met aandacht voor de individuele behoeften, competenties en talenten van 
elke werknemer. We scheppen de juiste omstandigheden om tot zinvol en 
uitdagend werk te komen.  
We stimuleren initiatief door de medewerkers vertrouwen te geven en zoveel 
mogelijk zelfstandig hun opdrachten uit te laten voeren. 
We laten de talenten van onze medewerker schitteren, los van onze 
structuur, in projecten en netwerken, al dan niet met externe partners. We 
investeren in een sterkere interne communicatie en overleg zodat informatie 
maximaal voor iedereen beschikbaar is binnen de organisatie. We luisteren 
actief naar onze medewerkers en betrekken hen bij de onderwerpen die hen 
aanbelangen.
Onze diensten groeien verder naar hechte teams die samen gaan voor 
eerlijke communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid. Dat betekent 
dat zowel de rol van de medewerker als leidinggevende moet veranderen. 
We ondersteunen onze leidinggevenden in hun transitie naar een meer 
faciliterende en inspirerende rol. Zij geven vertrouwen aan hun team en 
bewaken gemaakte afspraken.
We zetten in op verbinding onder collega’s vanuit onze gemeenschappelijke 
opdracht. Daarvoor moeten hun individuele waarden en de 
organisatiewaarden nog meer op elkaar afstemmen. We zorgen voor 
menselijke verbinding door sociale activiteiten en positieve werkomgeving te 
ondersteunen. We werken aan een sfeer van respect, waar elke medewerker 
gelijkwaardig behandeld wordt. We zorgen ervoor dat iedereen beschikt over 
kwaliteitsvol materiaal om zijn opdracht tot een goed einde te brengen.
Onze organisatie evolueert snel en dat wordt door sommige medewerkers als 
een druk ervaren. We willen streven naar een evenwicht tussen de  
verandernoden en het verandervermogen, bijvoorbeeld door een innovatie-
netwerk op te richten dat vernieuwing uittest en in goede banen leidt.
We verwachten dat onze medewerkers actief werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en naar eigen draagvermogen bijdragen aan de innovatie van 
de organisatie. We belonen onze medewerkers passend en geven hen meer 
controle over hun eigen work-life-balans.
We versterken de interne communicatie en informatievoorziening. We 
meten regelmatig de tevredenheid van alle medewerkers en niet enkel in het 
kader van het psychosociaal welzijn.
We kunnen nieuw en waardevol talent in huis halen (en houden) door een 
aantrekkelijke werkgever te zijn. We investeren in een strategisch 
personeelsbeleid, zowel voor onze interne organisatie als voor nieuwe 
aanwervingen.

gavere als  
werkgever
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• BBC-beleidsrapporten worden als goed ervaren
• Goede evaluatie van de beleidsplanning via 

kwartaalrapportering 
• MAT-rapporten met decretaal en facultatief 

gedeelte
• Periodieke opvolging van de organisatiebeheersing 

op basis van de leidraad

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• De informatiebehoeften van de mandatarissen 

zijn niet (altijd) duidelijk
• Weinig structurele beheersrapportering 

(dienstverlening)
• Dataverzameling (vaak) niet ingebed in systemen

Kansen voor het beleid
• Veel beschikbare data
• Open data
• Mogelijkheden tot datagedreven sturen

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Ritme digitalisering
• Complexiteit informatieveiligheid

19. monitoring

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Het lokaal bestuur komt zijn rapporteringsverplichtingen na en 
doet dit op een kwalitatieve manier.
In de managementrapporten wordt ook veel facultatieve 
(beheers)informatie gegeven. Het is echter niet duidelijk 
in welke mate deze steeds voldoet aan de verwachtingen 
van mandatarissen en/of medewerkers. Het verzamelen en 
verwerken van data en ontsluiten van informatie is vaak 
arbeidsintensief, omdat de dataverzameling en/of –verwerking 
niet altijd in systemen is ingebed.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

72. De rapporteringsverplichtingen aanvullen met   
 facultatieve rapportering vertrekkende vanuit concrete  
 informatiebehoeften van mandatarissen en  
 medewerkers



51

SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Duidelijke, vlakke structuur met aanvaardbare span 

of control
• Geïntegreerd gemeente en OCMW
• Experimenten met zelfsturing en innovatieve 

arbeidsorganisatie
• Verschillende diensten coördineren de horizontale 

en verticale taakverdeling binnen hun werking goed
• Er bestaat een afgesproken projectmethodiek

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Flexibiliteit om snel te reageren op innovaties
• Er is een afdeling interne zaken uitgewerkt die de 

andere afdelingen in hun werking ondersteunt. 
Binnen de afdeling interne zaken is er geen 
overleg waardoor de diensten vrij geïsoleerd van 
elkaar werken terwijl hun klanten hoofdzakelijk 
dezelfde zijn.

• Dubbele rollen (deskundigen – leidinggevenden 
– afdelingshoofden)

• Medewerkers zijn onervaren met een 
goede (volledige) projectaanpak / geregeld 
worden projecten niet via de afgesproken 
projectmethodiek aangepakt

• Er is terughoudendheid om ervaringen rond 
projecten, experimenten, etc. te delen

• Werklast(verdeling) en/of onderbezetting in 
sommige afdelingen/diensten

• Personeel middagtoezicht gemeentelijk onderwijs

Kansen voor het beleid
• Organisatieontwerp: welke structuur heb ik nodig 

om mijn beleid/dienstverlening te realiseren?
• Er is een goede leidraad aanwezig om van 

projectwerking een succes te maken
• Een nieuwe beleidscyclus biedt de kans om met 

nieuwe moed het projectmanagement aan te pakken

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• (Afdelings)verkokering vs. horizontaal werken
• Bezetting vs. opdracht

20. organisatiestructuur
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VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

De organisatiestructuur (inclusief formatie en bezetting) van 
het lokaal bestuur is de exponent van het gewenste beleid 
en de gewenste dienstverlening en moet dus bijgestuurd 
worden eenmaal de belangrijkste keuzes voor de volgende 
beleidsperiode gemaakt zijn.

Naar een extern gerichte netwerkorganisatie
Het lokaal bestuur heeft nu een vlakke en geïntegreerde 
(gemeente/OCMW) organisatiestructuur. Deze heeft het 
voordeel van de duidelijkheid en van de korte gezagslijnen. 
Deze lage ‘depth of control’ zorgt voor een potentie om sneller 
op vragen, wensen en behoeften van de burger te kunnen 
inspelen dan dieper gestructureerde hiërarchieën. 
De thematisch geclusterde hiërarchie heeft geleid tot een meer 
geïntegreerde dienstverlening, maar er blijft op niveau van 
de afdelingen een verkokering bestaan die vlot horizontaal 
werken (op niveau van doelgroepen, aan dienstoverschrijdende 
processen, aan projecten, …) en innovatief werken verhindert.

Terwijl de ‘buitenwereld’ zich als netwerken organiseert 
en gedraagt, is het lokaal bestuur als hiërarchie wel in 
staat om efficiënt dienstverlening te organiseren, maar 

 

intern 
innovatienetwerk 

frontoffice 

backoffice 

college 

management & 
ondersteunende 

processen 

raad 

organisatie- 
netwerk 

externe 
netwerken 

advies- en 
overlegstructuur 

onvoldoende uitgerust om snel, adequaat en geïntegreerd 
aan alle (dynamische en complexe) verwachtingen van die 
‘buitenwereld’ te voldoen. 
Het lokaal bestuur moet zich daarom (althans gedeeltelijk) zelf 
meer en meer als een extern gericht netwerk gaan gedragen.
Het geïntegreerd samenwerken van diensten (interne 
netwerken) binnen afdelingen en vooral tussen afdelingen bevat 
nog veel potentieel. 
Er kan actiever gezocht worden naar concrete bijdragen van 
diensten en afdelingen aan horizontale thema’s, zoals sociaal 
beleid, jeugd, senioren, duurzaamheid, …
Het lokaal bestuur kan de (vorming van of bestaande) interne 
netwerken verder stimuleren door zijn HR-beleid hierop af te 
stemmen. Om aansluiting te vinden of gebruik te maken van 
externe netwerken (voor de eigen doelstellingen) dient het 
lokaal bestuur bruggen te bouwen naar de ‘buitenwereld’.
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Organisatiebreed uitrollen van zelfsturing
Zelfsturende teams kunnen een opstap zijn in  de richting van 
een extern gerichte netwerkorganisatie. Het lokaal bestuur 
experimenteerde – binnen de principes van innovatieve 
arbeidsorganisatie – de vorige beleidsperiode in verschillende 
teams met zelfsturing. 
De evaluatie van deze experimenten is (gematigd) positief, doch 
we merken dat een voortdurende ondersteuning van de teams 
in hun verdere ontwikkeling noodzakelijk is.

Vandaag is het moeilijk om die ondersteuning te bieden 
aangezien de experimenten opgezet zijn op projectbasis. 
Om deze experimenten kans op slagen te geven moet het 
lokaal bestuur de principes van innovatieve arbeidsorganisatie 
(als onderdeel van de globale HR-strategie), waaronder de 
zelfsturende teams, organisatiebreed uitrollen. 
De zelfsturende teams kunnen immers pas ten volle succesvol 
zijn als ook de andere teams waarmee ze samenwerken hun 
werkwijze en de achterliggende principes begrijpen.

Bezetting
De bezetting van de gemeente en het OCMW ligt onder het 
gemiddelde van de clustergemeenten (Belfius). 
Diverse diensten uiten echter hun bezorgdheid over de bezetting 
en/of de werklast(verdeling):
• de dienst burgerzaken is onderhevig aan diverse 

veranderingen en moderniseringen die zorgen voor nieuwe 
taakstellingen voor de medewerkers;

• de sociale dienst worstelt met de schommelingen in de 
werklast;

• de dienst financiële organisatie voelt de impact van 
deeltijdse tewerkstelling;

• de jeugddienst ziet weinig opportuniteiten om te werken 
aan verbreding of verdieping;

• de dienst cultuur meent over onvoldoende capaciteit te 
beschikken om de diversiteit van inhoudelijke activiteiten 
inzake cultuur het hoofd te bieden, in een eigen 
cultuurprogrammatie te voorzien of de aandachtspunten 
inzake toerisme en feestelijkheden aan te pakken;

• de bibliotheek beoordeelt zijn bezetting als ‘krap’;
• de afdeling vrijetijdszaken vindt de administratieve 

ondersteuning ontoereikend en ziet door de globale 
bezetting weinig mogelijkheden tot vorming of netwerking, 
tot waarborgen van de dienstverlening bij afwezigheid of 
ziekte en tot verdere uitbreiding van de dienstverlening.

De bestaande formatie en vooral bezetting moet in functie van 
de gekozen taakstellingen opnieuw tegen het licht gehouden 
worden.

De bouw van een nieuwe sporthal zal impact hebben op de 
personeelsbehoefte: de sporthal heeft nood aan toezichters en 
aan poetspersoneel (al dan niet extern). Daarnaast is er een 
indirect effect op de werkopdrachten van de technische dienst. 
Ook de sportdienst zal allicht zijn prestaties voor sportpromotie 
zien toenemen.
Om de leerkrachten te ontlasten werkt de gemeentelijke 
basisschool sinds het schooljaar 2017-2018 voor de organisatie 
van het middagtoezicht gedeeltelijk met vrijwilligers. Hun hulp 
is welgekomen, maar de gemeentelijke basisschool ervaart een 
gebrek aan professionaliteit en pedagogische vaardigheden. 
Door de veelvuldige wissels en afwezigheden van de vrijwilligers 
is de schooldirectie vragende partij om het middagtoezicht te 
organiseren met contractueel personeel.

Opvolgen van projecten
Het lokaal bestuur beschikt over een afgesproken project-
methodologie die zijn nut bewezen heeft om bv. te komen tot 
een duidelijke projectdefinitie of tot een duidelijke afbakening 
van de scope van het project. Het gebruik van de methodiek 
verwaterde echter naarmate de beleidsperiode vorderde.
Door de projectmethodologie te koppelen aan de beleidscyclus 
(projecten afleiden van beleidsdoelen) en de rapportering 
(kwartaalrapportering en beleidsrapporten) kan het gebruik 
ervan verder gestimuleerd worden.
Het managementteam kan in deze ook een meer coachende 
rol aannemen door bijvoorbeeld de lopende of nabij geplande 
projecten coherent op te lijsten en onderling te bespreken.
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BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

73. Het uitbouwen van een “organisatienetwerk”  
 (i.p.v. organisatiestructuur) door interne  
 netwerkvorming te ondersteunen vanuit het HR-beleid  
 en actief aansluiting te zoeken bij externe netwerken.
74. Organisatiebreed uitrollen van zelfsturing.
75. Meer inzetten op projectwerking. Het MAT heeft in  
 deze een enthousiasmerende en coachende rol.
76. Projectmanagement opvolgen via het MAT en  
 terugkoppelen aan het college via de  
 kwartaalrapportering.
77. Periodiek terugkerende acties projectmatig(er)  
 plannen, aanpakken en learning loops inbedden in de 

 toekomstige organisatie ervan.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Veel aandacht voor psycho-sociale thema’s 
• Onthaal- en exitbeleid zijn goed uitgewerkt.
• Medewerkers krijgen veel kansen om zich te 

ontwikkelen

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Ondersteunen van leiderschap 
• Meten van personeelstevredenheid
• Personeelsadministratie verloopt niet altijd 

vlekkeloos
• Weinig mogelijkheden tot jobrotatie/interne 

mobiliteit of job crafting
• Gebrekkige leeftijdsspreiding

Kansen voor het beleid
• Aanwending van de ondersteunende kracht van HR 

voor de organisatiestrategie
• Het onthaalbeleid kan aangevuld worden met 

een betere informele kennismaking binnen de 
personeelsgroep. Deze informele kennismaking is 
sterk verwaterd en kan makkelijk terug opgestart 
worden.

• Return on investment vorming en opleiding.
• Aanzet aanwezigheidsbeleid.
• Denken in rollen in plaats van in functies
• Mogelijkheden om interim arbeid aan te wenden
• Visievorming op leiderschap
• Modernisering en informatisering: eenvoudige 

taken vallen weg

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Uitstroom kennis
• Krapte arbeidsmarkt en attractiviteit lokale 

besturen
• Gebrek aan deskundige HR-capaciteit
• Toenemende complexiteit: nood aan 

deskundigheid en verhoogde druk 
loketmedewerkers

21. personeelsmanagement

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Een omgeving creëren voor zelfmotivatie
Als lokaal bestuur streven we ernaar om onze medewerkers 
zinvol en uitdagend werk te geven (zie model van Karasek). 
Zinvol en uitdagend werk is immers een heel sterke motivator.
Het lokaal bestuur wil de omgeving creëren waarin 
medewerkers zichzelf kunnen motiveren en initiatief nemen. 
We zetten daarom in op:
• verbondenheid: we evolueren naar een waardengedreven 

organisatie en maken op basis van die waarden connectie 
met de individuele medewerker;

• competentie: we ondersteunen de ontwikkeling van de 
medewerkers (passende opleiding) en zetten hun talenten 
in op de juiste plaats (rollen i.p.v. functies, job crafting 
binnen het organisatienetwerk);

• autonomie: we geven de medewerkers – binnen de 
contouren van de missie-visie-waarden – vrijheid om 
te handelen en geven hen daartoe toegang tot de juiste 
informatie.

Om te weten of we erin slagen om onze medewerkers gelukkig 
te maken door hen zinvol en uitdagend werk te geven, dienen 
we regelmatig de tevredenheid van het personeel te meten. 
Momenteel gebeurt dit enkel in het kader van het psycho-
sociaal welzijn van de medewerkers.
 

Leiderschap
Het lokaal bestuur beschikt op heden niet over een duidelijke 
visie op leiderschap. Er is nood aan meer inhoudelijke 
en richtinggevende steun aan de leidinggevenden van de 
organisatie. Deze visie dient te kaderen in een coherent 
mensbeeld om succesvol te zijn.
In een netwerkorganisatie met grote autonomie voor de 
medewerkers, wordt leiderschap in bepaalde mate gedeeld en 
wijzigt ook de rol van de leidinggevende. 
De leidinggevende deelt actief de missie-visie-waarden 
(identiteit) en geeft daarmee duidelijk de contouren aan van de 
vrijheden van de medewerkers. 
Hij is een “enabler” en zorgt ervoor dat de medewerkers hun rol 
begrijpen, reikt hen de nodige middelen (o.a. deskundigheid), 
tools en informatie aan om die rol waar te maken. 
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De leidinggevende benut de informele structuur, bevordert 
relaties (binnen en buiten de eigen dienst) en bemiddelt in 
conflicten. 
Naast een focus op de skill van zijn team (competenties, 
vaardigheden en deskundigheid), werkt de leidinggevende 
dus ook aan de will van het team (betrokkenheid, motivatie, 
bereidheid om te groeien).

Kennis en uitstroom
Door de toenemende complexiteit en de voortschrijdende 
digitalisering verdwijnen meer en meer uitvoerende taken en 
neemt de behoefte aan hoger opgeleide profielen toe. 
Het lokaal bestuur dient zijn troeven uit te spelen en zich verder 
aan aantrekkelijke werkgever te ontwikkelen en te profileren, 
om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt. 
Het lokaal bestuur dient zijn aanwervingsbeleid bij te sturen 
om waardevolle kandidaten aan te trekken, de doorlooptijd te 
verkorten en de waardenmatch met de organisatie te vergroten.
Het lokaal bestuur investeert voortdurend in kennisopbouw. 
De mate waarin die kennis binnen de organisatie wordt gedeeld 
kan echter nog verbeteren om de return on investment van 
opleiding en vorming te vergroten.
Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is 
kennisdeling essentieel. De experimenten met zelfsturende 
teams hebben in de betrokken teams de aanwezige (of afwezige) 
kennis transparant gemaakt. Die informatie is bijzonder nuttig 
gebleken voor de back-upwerking, het vormingsplan en de 
inwerking van nieuwe medewerkers. 
Diezelfde informatie is echter ook belangrijk om te anticiperen 
op de nakende uitstroom (die op gang zal komen in de loop 
van de volgende beleidsperiode) van een grote groep van 
medewerkers.

Innovatieve arbeidsorganisatie
De innovatieve arbeidsorganisatie streeft een synergie na tussen 
de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid in 
de vorm van betrokkenheid en uitdagende jobs. Medewerkers 
worden in hun job gestimuleerd tot creativiteit en innovatie. 
De principes van de innovatieve arbeidsorganisatie sluiten aan 
bij de bovenstaande ambities en zijn een uitstekend kader om 
vanuit te vertrekken. Het kader legt duidelijke en coherente 
linken met andere delen van de organisatie(beheersing).

HR-ondersteuning
De rol van de personeelsdienst beperkt zich tot de klassieke rol 
van personeelsadministratie. Het lokaal bestuur investeerde 
de voorbije beleidsperiode in een correcte en tijdige 
loonverwerking. Toenemende complexiteit (in wetgeving, in 
tewerkstellingsvormen, …) blijven de werking evenwel onder 
druk zetten. 
Het is wenselijk om evenwicht te vinden tussen de 
verwachtingen van de medewerkers en de te leveren 
dienstverlening door de personeelsdienst.
Indien het lokaal bestuur zijn medewerkers centraal wil 
plaatsen in zijn strategie om tot excellente dienstverlening 
te komen, dient de rol van de personeelsdienst uitgebreid te 
worden met HR-ondersteuning. 
Dit vereist gespecialiseerde deskundigheid, die op vandaag 
voornamelijk door generalisten wordt uitgeoefend, met name 
de algemeen directeur (als hoofd van het personeel) en de 
deskundige administratieve organisatie. 
Veel HR-thema’s blijven daardoor onontgonnen op de plank 
liggen (bv. leiderschap of talentmanagement) of vergen 
veel tijd om tot effectieve implementatie te komen (bv. 
aanwezigheidsbeleid).

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

78. De principes van innovatieve arbeidsorganisatie  
 integraal hanteren bij het herinrichten van de  
 organisatie
79. De tevredenheid, de motivatie en het initiatief  
 van medewerkers verhogen door de organisatie  
 autonomieversterkend in te richten (inclusief  
 bijhorend leiderschap), competenties verder te  
 ontwikkelen (opleiding) en juist in te zetten (job  
 crafting) en verbinding te creëren op niveau van de  
 waarden.
80. Zich als aantrekkelijke werkgever inrichten en  
 vermarkten.
81. Kwalitatieve personeelsadministratie met een  
 duidelijke rol en inzetten van HR-deskundigheid.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Cultuur van gemeente en OCMW groeien naar 

elkaar toe
• Ruimte voor informele en sociale activiteiten. Het 

personeel neemt ook zelf initiatieven
• Over het algemeen veel positiviteit
• Waarden gedefinieerd
• Feedbackcultuur
• Integriteit en deontologie zijn belangrijk op alle 

niveaus
• Organisatie staat open voor (voortdurende) 

verandering
• Korte afstanden top-down, bottom-up

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Ondersteuning in kwetsbare (deontologische) 

situaties
• Waarden onvoldoende expliciet/zichtbaar
• Wegvallen vriendenkring personeel
• Flexibiliteit om snel te reageren op innovaties
• Evenwichtige verandersnelheid vinden is moeilijk
• Trial and error: durven overboord gooien

Kansen voor het beleid
• De kracht van waarden als richtinggevend kader 

/ het herdenken van de kernwaarden van nieuwe 
organisatie (gemeente + OCMW)

• Doelgerichte ondersteuning van informele en 
sociale activiteiten

• Grote instroom personeel te verwachten

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Grote uitstroom personeel te verwachten
• Verandervermogen en impact personeel
• Capaciteit voor begeleiding van verandering
• Systemen veranderen niet altijd (even snel) mee

22. organisatiecultuur

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Mensgericht voor medewerker en klant
Indien het lokaal bestuur wil uitgroeien tot een publieke 
dienstverlener die conversatie, cocreatie en coproductie met 
klanten centraal plaatst, dan zijn daar empathische, competente 
en gemotiveerde medewerkers voor nodig.
Het lokaal bestuur ziet de medewerker en de klant (de inwoner, 
de burger, de gebruiker, de cliënt, …) daarom als evenwaardige 
stakeholders. Het lokaal bestuur kan immers slechts slagen 
in zijn opzet als het de eigen medewerkers met dezelfde 
mensgerichte houding benadert en aandacht heeft voor de 
individuele behoeften, beleving en talenten. 

Waardengedreven organisatie
Het lokaal bestuur heeft de voorbije beleidsperiode zijn 
waarden gedefinieerd en opgenomen in zijn HR-beleid. Er 
is echter onvoldoende nagegaan of de gewenste waarden in 
voldoende mate overeenstemmen met de werkelijke waarden 
van de (medewerkers van de) organisatie. 

Nuttig zou zijn om de veronderstellingen (perceptie, traditie, 
gevoelens, …) die leven binnen de organisatie op een objectieve 
manier in kaart te brengen. Deze veronderstellingen zitten diep 
geworteld in de kern van iedere organisatiecultuur en hebben 
onbewust een grote impact op het kunnen naleven van de 
gestelde organisatiewaarden. 
Er ligt op het vlak van verbondenheid een groot potentieel in 
het maken van connecties tussen de organisatiewaarden en de 
persoonlijke waarden van de medewerkers. Het lokaal bestuur 
kan de kracht van de waarden gebruiken om richting te geven 
aan de medewerkers. De kernwaarden geven aan waarin de 
organisatie gelooft en kunnen gelden als ethisch kompas.
De voorbije beleidsperiode was er ruimte voor het 
organiseren van informele en sociale activiteiten met en 
door de medewerkers. Deze activiteiten worden door de 
medewerkers geapprecieerd en hebben een grote impact 
op de verbondenheid. Het lokaal bestuur kan vanuit het 
waardedenken deze informele en sociale activiteiten verder 
blijven ondersteunen en stimuleren.

Vertrouwen
Een essentieel begrip voor de werking van een meer autonome 
netwerkorganisatie is ‘vertrouwen’.



58

We geven de medewerkers het vertrouwen zodat ze initiatief 
kunnen nemen en kunnen innoveren. We geven hen verant-
woordelijkheid en laten de controle – waar mogelijk – los.
We maken duidelijke afspraken met de medewerkers over welk 
gedrag gewenst of ongewenst is, spreken medewerkers daar op 
aan, en geven – ook negatieve – feedback.

Positiviteit
Er heerst een positieve sfeer op de werkvloer. De medewerkers 
vinden het belangrijk dat het lokaal bestuur verder blijft 
investeren in verbindende acties die betrokkenheid creëren en 
positiviteit ondersteunen. De medewerkers nemen ook geregeld 
zelf initiatieven die hiertoe bijdragen.

Verandervermogen en innovatienetwerk
Het lokaal bestuur heeft de voorbije jaren veel inhoudelijke 
en organisatorische veranderingsprojecten doorlopen. We 
stoten hier af en toe op de grenzen van de organisatie: veel 
medewerkers geven aan dat de veranderingen (soms gelijktijdig 
op dienst, afdelings- of organisatieniveau) impact hebben op 
hun psycho-sociaal welzijn. Niet alle medewerkers beschikken 
over voldoende verandervermogen (of draagkracht om 
opeenvolgende veranderingen te verwerken). 
Het lokaal bestuur dient een goed evenwicht te vinden tussen 
de verandernoden van de organisatie en het verandervermogen 
van de medewerkers. 
Het kan de medewerkers actief ondersteunen vanuit het HR-
beleid en het kan hun betrokkenheid stimuleren door sneller 
en vaker te communiceren. Op aangeven van de werkgroep 
aanwezigheidsbeleid zoekt het lokaal bestuur ook naar 
manieren om (de impact van) verandering visueel zichtbaar te 
maken voor de medewerkers. 
Veranderingen worden vaak onvoldoende planmatig aangepakt 
en gaande gehouden door een beperkt aantal medewerkers. 
Ook hier kan de projectmatige aanpak bijdragen tot meer 
(dienstoverschrijdend) draagvlak en begeleidingscapaciteit. 
Daarnaast kan het lokaal bestuur er ook voor kiezen om 
innovaties eerst te initiëren in een beperkt netwerk van 
medewerkers (bij voorkeur uit de eerste lijn, vanwege hun 
interactie met de klant) die beschikken over een grote 
veranderbereidheid en/of –behoefte.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

82. De medewerkers mensgericht benaderen en hen  
 centraal plaatsen in de relatie met de klant.
83. De waarden van de organisatie en van de  
 medewerkers in kaart brengen, zichtbaar maken en  
 gebruiken als richtinggevend kader. Rekening houdend  
 met de veronderstellingen die leven binnen de  
 organisatie.
84. Bij het inrichten van de organisatie vertrekken vanuit  
 het vertrouwen in de medewerkers.
85. Initiatieven nemen en ondersteunen die bijdragen   
 tot de betrokkenheid, verbinding en positiviteit van de  
 medewerkers.
86. Bespreekbaar maken dilemma’s.
87. Het verandervermogen van medewerkers verhogen  
 door een actieve ondersteuning en communicatie.
88. Veranderingen projectmatig plannen en aanpakken.
89. Opzetten van een beperkt intern innovatienetwerk.
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• - Door het werken met financiële beheersdoelen 

(bv. een zeker minimum aan resultaat op kasbasis 
in 2019, een schuldplafond per inwoner, …) is er 
een lange termijn visie op de financiële gezondheid 
van Gavere

• - De exploitatierekening is positief en fungeert 
als motor voor de investeringen

• - De schuldgraad is gedaald ondanks een 
aanzienlijk gerealiseerd pakket aan investeringen in 
de voorbije legislatuur 

• Het debiteurenbeheer van gemeente en OCMW is 
zeer performant

• Fiscale reglementen zijn duidelijk en 
ondubbelzinnig

• De dienst financiële organisatie maakt intern en 
extern werk van klantgerichtheid en levert goede 
ondersteuning.

• No-nonsense aanpak in financiële processen

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Er is een zeer lage return op de opcentiemen op 

onroerende voorheffing

Kansen voor het beleid
• De totale gemeentelijke belastingdruk is 12% 

minder dan gemiddeld in Vlaanderen
• De invoering van BBC 2020 biedt een kans om de 

transparantie van de financiële structuur nog te 
verhogen.

• E-facturatie benutten bij binnenkomende en 
uitgaande facturen.

• Verbeteren van financiële processen en interne 
controlepunten bij het OCMW

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Uitholling van de aanvullende belastingen door 

maatregelen van de hogere overheid (zoals 
de tax shift, belastingaanpassing) en door 
maatschappelijke tendensen inzake vergrijzing, 
meer deeltijds werk en vervennootschappelijking 

• Er is onzekerheid / onduidelijkheid over de 
evolutie van het Gemeentefonds

• De Vlaamse overheid bevriest bepaalde stromen 
van haar betoelaging (zoals de compensatie van 
de Eliaheffing, de vergoeding voor de voormalige 
sectorale betoelaging, de ex-gesco toelage, …)

• Verdubbeling van de pensioenlasten tegen 2047
• Onderbenutting subsidiëring (OCMW)

23. financieel management
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VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Het exploitatieresultaat is de financiële motor van de gemeente 
Gavere. Het positief resultaat van de dagelijkse werking wordt 
aangewend om de investeringen te financieren. Bijgevolg kan 
de gemeente Gavere haar uitstaande schuld ten aanzien van de 
financiële instellingen goed onder controle houden. 
In het verleden was deze financiële schuld zeer hoog waardoor 
er na de schuldaflossingen weinig tot geen ruimte was om 
innovatief te investeren. Duurzame investeringen waren veeleer 
de uitzondering dan de regel. Hierdoor bouwde Gavere een 
structurele achterstand op. 
Na de schuldafbouw tijdens de legislatuur van 2007-2012 
volgde schuldbeheersing en nog iets verdere afbouw in de 
legislatuur 2013-2018. 
Met het aanpassen van de 2 aanvullende belastingtarieven 
(de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op 
onroerende voorheffing) werd financiële zuurstof gecreëerd 
om naast een inhaalbeweging op vlak van investeringen ook 
duurzaam en omnivalent te investeren. 
Deze investeringspolitiek werd gecombineerd met een 
aantal financiële beheersdoelen (minimaal behoud van 
het schuldniveau van het einde van de vorige legislatuur / 
minimale budgettaire reserve van € 3.000.000 voor de start 
van de volgende legislatuur) die de gemeente in staat stellen 
om een financieel gezond en duurzaam beleid te realiseren 
waarbij tegelijkertijd geïnvesteerd kan worden in de duurzame 
ontwikkeling en het duurzaam beheer van de gemeentelijke 
infrastructuur.
De financiële uitdagingen zijn alom gekend: stijgende 
pensioenlasten, een te verwachten correctie van de lange 
termijn rentevoeten, uitholling van de personenbelasting als 
gevolg van de vervennootschappelijking en federale maatregelen 
zoals de tax shift, … 
Deze uitdagingen verrechtvaardigen een minimaal behoud van 
de huidige aanvullende belastingtarieven en vergen een analyse 
van de ‘kostendekkende’ retributies en contantbelastingen. 
In vele gemeenten worden deze immers geïndexeerd terwijl de 
gemeente Gavere deze tarieven gelijk houdt. Hierdoor dragen 
alle gemeentelijke inwoners netto bij voor zaken waarbij 
het principe ‘de gebruiker betaalt’ evengoed gehanteerd kan 
worden.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

90. Behoud van de tarieven op aanvullende belastingen
91. Behoud van richtinggevende financiële beheersdoelen
92. Nadenken over indexering van bepaalde retributies en  
 contantbelastingen
93. Behoud van een langetermijnreflex bij het  
 investeringsbeleid
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Inventarisatie en aanzet tot duurzame 

onderhoudsplanning
• Overzicht van de lopende contracten
• Geïntegreerd beheer van gemeente en OCMW-

patrimonium
• Keuze voor duurzaamheid zowel in exploitatie als in 

investeringen
• Investeringen in materiaal, machines en wagenpark
• Een goed uitgebouwde (eigen) technische dienst
• Opvolging van gebouwenonderhoud door 

technische dienst
• Uitbreiding gemeentelijk magazijn in functie van de 

uitleendienst
• Planmatige aanpak renovatie van gebouwen
• In-house technische kennis door regelmatige 

bijscholing

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Opvolging en vernieuwing van contracten
• Werking en interafhankelijkheid poetsdiensten 

(onderwijs/intern/extern)
• Kwaliteit van de externe poetsdienst
• Budgetten ontoereikend voor efficiënt facilitair 

management
• Beperkte gebouweninventaris
• Veroudering OCMW-patrimonium in gebruik als 

doorgangswoningen/LOI
• Gebrek aan toezicht
• Kwaliteit jeugdinfrastructuur

Kansen voor het beleid
• Verder finetunen van het aankoopbeleid en het 

versterken van de interne competenties inzake 
aankoop

• Versterken interne kennis overheidsopdrachten
• Rationaliseren van het OCMW-patrimonium in 

functie van de opdracht
• Ingediende subsidiedossiers bij Agion voor 

uitbreiding van de schoolvestigingen Asper en 
Baaigem

• Energiemaatregelen van het VEA
• Opmaak van gebouwinventaris en bijhorende 

software voor opvolging

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Beheren van patrimonium dat niet dienstig 

is voor de opdracht van het bestuur (bv. 
landbouwgronden OCMW)

• Beheren van leegstaande kerkgebouwen, bij 
gebrek aan herbestemming.

• Juridisering van overheidsopdrachten
• Strengere energiereglementering en andere 

wetgeving betreffende gebouwen
• Veroudering patrimonium
• Vermindering Agion subsidies
• Asbestafbouwbeleid

24. facility management

VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Rationaliseren van patrimonium
De gemeente maakte de voorbije beleidsperiode werk van 
enerzijds een duurzaam en structureel beheer van haar 
patrimonium en anderzijds een afbouw van verouderd 
patrimonium. 
Door de integratie met het OCMW wordt nu ook het OCMW-
patrimonium op dezelfde wijze duurzaam en structureel 
beheerd. Keerzijde is echter dat het volume aan verouderd 
patrimonium daardoor opnieuw substantieel is toegenomen. 

Patrimonium dat niet dienstig is voor de opdrachten van het 
lokaal bestuur en/of door veroudering niet duurzaam beheerd 
kan worden, wordt dan ook beter verder afgebouwd.
Het OCMW beschikt over veel pachtgronden. De 
administratieve opvolging vergt veel tijd in verhouding tot de 
opbrengst. Momenteel hanteert het OCMW het principe dat de 
gronden op het einde van de pacht verkocht worden.
Het OCMW beschikt sinds 2018 over 4 nieuwe 
doorgangswoningen op de Markt. Het beschikte reeds over 10 
doorgangswoningen in De Horizon (Molenstraat). De Horizon 
is sterk verouderd en bij verdere verhuur dringt een grondige 
renovatie zich op. 
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Het OCMW werkt samen met het SVK om te voorzien in 
betaalbare huisvesting en focust zelf op noodhuisvesting (voor 
korte termijn). Indien dit beleid wordt aangehouden, beschikt 
het OCMW over een overcapaciteit aan doorgangswoningen.
Gavere beschikt over een kerkenbeleidsplan waarin de kerken 
van Baaigem (inclusief pastorij), Semmerzake en Vurste voor 
herbestemming werden aangestipt. 
Zolang deze kerkgebouwen niet herbestemd zijn, blijven zij 
ter beschikking van de eredienst en dus in beheer van de 
kerkfabrieken. Wanneer het gebruik voor de eredienst definitief 
stopt, valt het beheer van de kerkgebouwen opnieuw toe aan de 
gemeente. 
De gemeente wordt niet alleen verantwoordelijk voor de 
financiering van het onderhoud en de investeringen maar zal 
dan ook operationeel moeten instaan voor het beheer. 
Het is dan ook wenselijk om het in het kerkenbeleidsplan 
vooropgestelde participatietraject (behoudens opportuniteiten) 
voor herbestemming weloverwogen maar op korte termijn op te 
starten.
De kerkfabriek van Dikkelvenne (die eigenaar is van het 
kerkgebouw) is intussen zelf met een participatietraject gestart. 
Voor de kerkgebouwen van Gavere en Asper voorziet het 
kerkenbeleidsplan in een evaluatie van het gebruik rond 2020.

Kwaliteitsvolle schoolgebouwen en 
jeugdlokalen
In 2015 zijn aanvragen ingediend bij Agion voor de uitbreiding 
van de schoolvestigingen in Asper en Baaigem.
Voor Baaigem omvat het een nieuwbouw aan de kant van de 
Hundelgemsesteenweg en in Asper een uitbreiding van het 
bestaand volume boven de bestaande constructie. In Asper 
biedt zich wel de mogelijkheid de aangekochte naburige woning 
aan te wenden en te integreren in een eventuele nieuwbouw.
Sinds 2017 is er een protocolakkoord voor een 
asbestafbouwbeleid voor scholen van toepassing met de 
bedoeling tegen 2040 alle asbest uit schoolgebouwen te 
verwijderen. 
Als gebouwenbeheerder bezit de gemeente een asbestinventaris 
van alle gebouwen met daarin de vermelding van het type 
aanwezige asbest en de mogelijke acties op lange termijn. Een 
deel van de dakbedekking van de gemeentelijke basisscholen te 
Gavere en Vurste zijn uitgevoerd met asbest.
Het lokaal bestuur is eigenaar van de lokalen van De Barst 
(Gavere), Avalon (Vurste) en FOS De Vleermuis (Dikkelvenne). 
De Scouts Nele (Asper) beschikken over een eigen lokaal. 
De meeste van deze lokalen zijn verouderd en voor sommige 
jeugdwerkingen lijkt een herlokalisatie aangewezen.

Onderhouden van patrimonium
Het lokaal bestuur heeft 42 gebouwen in beheer, waardoor 
een efficiënt facilitymanagement essentieel is. Momenteel is 
dit een vrij statisch proces en is er veel input van personeel 
noodzakelijk. 
We slagen er echter in om, door een regelmatig preventief 
nazicht door onze eigen technische dienst, de gebouwen 
periodiek te onderhouden en hun levensduur sterk te verhogen. 
Veel van de gebouwen zijn verhuurd aan derden 
(sportverenigingen, jeugdwerking, ed.) zonder vergoeding 
en vaak niet beheerd als “goede huisvader”. Hierdoor komen 
regelmatig onvoorziene kosten naar boven die ten laste vallen 
van het lokaal bestuur. Er is gebrek aan toezicht in verhuurde 
lokalen (sporthallen, trefpunten, ontmoetingscentrum) 
waardoor er regelmatig materiaal beschadigd raakt of verdwijnt.

Door gebrek aan een systematische opname van aankopen voor 
gebouwen in de inventaris, is het moeilijk om de keuringen 
en onderhoudsbeurten van de technische installaties op te 
volgen. Er is een inhaalbeweging aan de gang maar dit vergt 
input en tijd. Een inventaris kan dienst doen voor verschillende 
prijsvragen zoals bv. een raamcontract voor keuringen, ed.
Het lokaal bestuur beschikt over twee interne poetsdiensten: 
een poetsdienst voor de gemeentelijke gebouwen (die 
ook instaat voor recepties) en een poetsdienst voor de 
schoolgebouwen (die ook instaat voor maaltijdbedeling en 
busbegeleiding). 
Er wordt bij afwezigheden steeds prioriteit gegeven aan de 
prestaties in de schoolgebouwen (continuïteit), waardoor 
er regelmatig onderbezetting optreedt in de gemeentelijke 
gebouwen.
Daarnaast is er in de schoolgebouwen ook nog een externe 
poetsdienst actief. Om de kwaliteit te borgen is er op heden 
onvoldoende toezicht op de prestaties van de extern poetsdienst. 
Vooral de kwaliteit in de kleuterklassen is ondermaats en leidt 
tot een stelselmatige vergrauwing van de klaslokalen. 
Bij de sportdienst is hetzelfde geluid te horen over de 
sporthallen. De komst van een nieuwe sporthal zal trouwens 
extra schoonmaakprestaties vergen.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

94. Afbouwen van patrimonium dat niet dienstig is voor de  
 opdrachten van het lokaal bestuur of dat door  
 veroudering niet duurzaam kan beheerd worden
95. Opstarten participatietrajecten voor de kerkgebouwen  
 van Baaigem, Semmerzake en Vurste
96. Evalueren huisvesting lokaal jeugdwerk
97. Verderzetting van een dynamische gebouwinventaris  
 gekoppeld aan een geautomatiseerd facilitair  
 managementsysteem (FMIS)
98. Clusteren via aankoopbeleid van keuringen en  
 onderhoudsbeurten
99. Blijvend investeren in doelgerichte opleidingen voor  
 eigen personeel
100. Project asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen
101. Herevalueren en –organiseren van de schoonmaak van  
 de gemeentelijke en schoolgebouwen
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SWOT-ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Sterktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Duidelijke strategische keuzes 
• Basis aan hardware en –software gelijk over de hele 

organisatie
• Up-to-date blijven van middelen door gebruik van 

leasing van apparatuur waar mogelijk = zorgt voor 
een duidelijkere kostenbeheersing en automatische 
update van de middelen

• Gebruik van Active directory als master in de 
organisatie wat zorgt voor een low responsability 
client effect

• Inzet op informatieveiligheid

Zwaktes van de eigen organisatie of het 
huidig beleid
• Er is geen capaciteit om de strategie uit te rollen.
• Ad hoc-werking gericht op incidenten
• ICT-ondersteuning wordt als onvoldoende 

ervaren (beschikbaarheid, responsiviteit)
• Afhankelijkheid softwareleveranciers
• Hoge in house onderhoudskosten op hard en 

software (bv oem licenties, ontbreken cloud 
oplossingen)

• Toepassingen die onvoldoende geïntegreerd zijn 
met de dienstverlening (bv. sociaal huis)

Kansen voor het beleid
• Professionalisering ICT-dienst (o.a. helpdesk, 

coördinatie)
• Digitalisering dienstverlening
• Schaalvergroting en integratie (bv onderwijs)

Bedreigingen ten aanzien van het beleid
• Comptabiliteit van backoffice pakketten
• Continuïteitsproblemen met impact op de 

dienstverlening
• Snel wijzigend Vlaams beleid waardoor de 

software leveranciers niet kunnen volgen of zelf 
onduidelijke richtlijnen krijgen

25. informatie- en communicatietechnologie
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VERDUIDELIJKING BIJ ITEMS UIT DE 
SWOT-ANALYSE

Digitale maturiteit
De Vlaamse overheid mat in 2016 de digitale maturiteit van de 
gemeenten en OCMW’s.  
In de zogenaamde i-monitor wordt Gavere ingedeeld bij de ‘type 
3’-gemeenten.
Het lokaal bestuur scoort goed op informatiebeheer 
(informatieveiligheid en gebruik van authentieke bronnen),  
IT-beleid (hoewel de strategische inzet en het strategisch 
overleg voor verbetering vatbaar is) en processen.
De i-monitor legt een duidelijk gebrek aan capaciteit bloot. Het 
lokaal bestuur beschikt zelf over 0,50 VTE op de ICT-dienst en 
doet daarnaast beroep op de volgende externe partners:
• 1 dag/week eGov provincie Oost-Vlaanderen voor algemene 

IT-ondersteuning. Een uitbreiding naar 2 dagen/week 
werd aangevraagd, maar tot op heden kon aan de vraag niet 
worden voldaan bij gebrek aan kandidaten.

• 1 dag/maand eGov provincie Oost-Vlaanderen voor GIS-
ondersteuning. Het gebruik van geografische informatie 
heeft enorm veel potentieel, maar de ondersteuning 
beperkt zich op heden vooral tot de registratie en 
verwerking van geografische gegevens binnen de afdeling 
grondgebiedszaken.

• 1 dag/maand systeembeheer Cipal-Schaubroeck.

Het gemeentelijk onderwijs beschikt dankzij Vlaamse middelen 
van het departement Onderwijs over een eigen ICT-coördinator. 
De gemeentelijke basisscholen ervaren echter dat de capaciteit 
van de ICT-coördinator teveel naar technische probleem op de 
scholen en tussen de scholen en de gemeente gaat. 
De pedagogische opdracht van de ICT-coördinator komt 
hierdoor in de verdrukking, waardoor nieuwe tendensen hun 
weg niet vinden naar het gemeentelijk onderwijs. 
Het gemeentelijk onderwijs kijkt daarom voor technische 
ondersteuning richting de gemeentelijke ICT-dienst.
Hoewel het lokaal bestuur duidelijke strategische keuzes heeft 
gemaakt, ontbreekt de capaciteit om dit in de praktijk om te 
zetten. De IT-dienst vervult in hoofdzaak de rol van helpdesk, 
maar omwille van de beperkte beschikbaarheid (en dus 
beperkte responsiviteit) wordt ook die rol door de medewerkers 
als onvoldoende ondersteunend ervaren.
Hoewel het lokaal bestuur in de i-monitor in vergelijking met 
andere gelijkaardige gemeenten (in grootte en in typologie) 
beter scoort, moeten we de ambitie koesteren om de sprong 
te maken naar een ‘type 4’-gemeente, voornamelijk door de 
strategische inzet van de IT te verhogen en de e-dienstverlening 
te verbeteren.
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Digitaliseren van de dienstverlening
Ook op e-dienstverlening scoort het lokaal bestuur in de 
i-monitor ondergemiddeld. Het aanbod van e-dienstverlening 
is eerder beperkt en bestaat voornamelijk uit gedigitaliseerde 
formulieren. De ambities met betrekking tot de uitbouw van 
het e-loket werden niet behaald, o.a. door het uitblijven van de 
vernieuwing van de website.
Door onze dienstverlening te digitaliseren/automatiseren 
en te ontsluiten via het e-loket van de website kunnen we de 
dienstverlening toegankelijker maken.

Basisinformatiearchitectuur
De IT-uitdagingen van het lokaal bestuur zijn enorm en het is 
dan ook belangrijk om de juiste strategische keuzes te maken. In 
2017 deed het lokaal bestuur beroep op V-ICT-OR om op basis 
van de lokale uitdagingen de referentiearchitectuur VlaVirGem 
om te zetten naar een Gaverse basisinformatiearchitectuur.
Om zijn afhankelijkheid van softwareleveranciers te verkleinen 
en de interactie tussen verschillende softwaretoepassingen te 
verhogen, moet het lokaal bestuur investeren in een midoffice 
die bestaat uit verschillende generieke componenten. Het 
management volgt in dit licht de ontwikkelingen bij een aantal 
collega-besturen die besloten hebben om een reeks generieke 
componenten gezamenlijk aan te besteden.
Vanuit het V-ICT-OR werden in de eerste plaats generieke 
componenten naar voor geschoven die de klantencontacten 
(customermanagementsysteem), de interne kennisdeling 
(productencatalogus, contentmanagementsysteem en 
documentmanagementsysteem) en de e-dienstverlening 
(e-formulieren) kunnen verbeteren.
Het lokaal bestuur beschikt niet over één centraal customer 
relationship management (CRM) dat als authentieke interne 
bron kan gebruikt worden door alle toepassingssoftware en het 
e-loket. Het inzetten van zo’n CRM-systeem zou de werking 
vereenvoudigen en automatisatie toelaten. Processen en 
procedures kunnen versnellen en de burger kan een deel van het 
werk doen voor ons.

BELEIDSVOORSTELLEN 2020 – 2025

102. Het intensifiëren/veralgemenen van het (her)gebruik   
 van authentieke gegevensbronnen
103. Het verhogen van de IT-capaciteit en die strategisch  
 (organisatiebreed) inzetten
104. Binnen een multi-channel-strategie de  
 e-dienstverlening substantieel uitbreiden
105. Het uitbouwen van de midoffice met het oog op  
 informatie- en kennisdeling
106. Verkennen van de meerwaarde van de cloud (niet  
 enkel naar mogelijkheden maar ook naar  
 toepassingen)
107. Verkennen van de mogelijkheden tot verdergaande  
 samenwerking, mogelijkse schaalvergroting en/ 
 of integratie met bv. gemeentescholen, maar ook over  
 de gemeentelijke grenzen heen
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De opmaak van de inspiratienota ving aan in de lente van 
2018. Het managementteam verzocht de deskundigen van 
de organisatie om hun inbreng die bestaat uit een sterkte-
zwakte-analyse, een beknopte omschrijving en een reeks 
voorstellen. 

Parallel organiseerde het managementteam eigen brainstorm-
sessies rond de vier hoofdthema’s van de inspiratienota. In de 
zomermaanden brachten we de input van beide bij elkaar en 
werkten we aan een coherente basistekst.

In de loop van september 2018 trokken we alle medewerkers 
mee in bad. We gaven het startschot met twee grote 
brainstormoefeningen, eentje met het administratief 
personeel en eentje met het technisch personeel.

Vervolgens organiseerden we onder de middag 
sprokkelrondes, bedoeld om nog meer ideeën te verzamelen. 

We daagden de medewerkers uit met stellingen op een 
besloten Facebook-pagina met de naam “Wa peisd’er gij 
van?”. We trokken hun aandacht met korte inspirerende 
filmpjes waarvoor we op de medewerking mochten rekenen 
van Jan Briers (gouverneur van Oost-Vlaanderen), Geert 
Moerman (VOKA Oost-Vlaanderen), Rien Ghellinck (Veneco) 
en Wim Leerman (stad Aalst). 

Tijdens de sprokkelrondes werd, met de hotdog in de hand, 
over de vier thema’s grondig van gedachten gewisseld. De 
dynamiek overtrof onze verwachtingen en we dienden zelf 
een extra sprokkelronde in te lassen.

De samenvatting van de basistekst vormde de basis voor de 
discussies in de sprokkelrondes.

De sprokkelrondes leverden tal van aanvullende ideeën 
op. Sommige strategisch, andere puur operationeel, maar 
allemaal even waardevol. Ook ideeën die de inspiratienota 
niet haalden, kunnen dus nog een vervolg krijgen.

Intussen legden we de laatste hand aan de inspiratienota 
en zijn we klaar om hem te delen met onze nieuwe 
beleidsmakers.

Het pad is geëffend voor de omgevingsanalyse en uiteindelijk 
het meerjarenplan 2020-2025.

The making of
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