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Inleiding. 

Elke zes jaar moet de burger naar de stembus trekken om zijn oordeel te vellen over het 
bestuur in de gemeente. In de wirwar aan verkiezingen in het federale België is deze het 
meest tastbaar voor ieder van ons. 
 
We komen allemaal wel eens rechtstreeks in contact met de diensten van onze 
gemeente. Het afhalen van de identiteitskaart is waarschijnlijk de eerste herinnering die 
bij je opkomt. Of alvast de foto op deze elektronische ID want die is voor bijna niemand 
erg geslaagd, toch?  

 
Maar de gemeente is zoveel meer. Eigenlijk 
volgt de administratie jou van wieg tot graf. 
Geboorte, huwelijk of samenlevingscontract, 
adreswijziging, overlijden, een gemeente 
registreert ze allemaal. Ravotten bij de 
speelpleinwerking, een boek lenen in de bib, 
een optreden in de schouwburg jawel je 
gemeente organiseert deze diensten. 
 
Van alle overheden in ons land staat de 

gemeente het dichtst bij de mensen. Want de kans dat je bakker, tante, vroegere 
schooldirecteur opkomen is niet gering. Misschien daarom dat het aantal blanco 
stemmen en het absenteïsme bij gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk lager ligt dan bij 
andere verkiezingen, aldus Johan Ackaert (UHasselt). De gemeente is zo vertrouwd 
terrein dat Limburgse veertienjarigen zich het meest identificeren met hun gemeente en 
slechts dan volgen België, Limburg, Vlaanderen en Europa, zo blijkt uit onderzoek van 
Marc Hooghe (KU Leuven). In de andere vier Vlaamse provincies komt de gemeente op de 
tweede plaats. 
 
Toch blijven we met vragen zitten over dit bestuursniveau. Hoe wordt mijn gemeente 
bestuurd? Hoe kan ik invloed hebben op dit bestuur? Waarvoor kan ik terecht bij mijn 
gemeente? De bundel ‘Mijn gemeente en ik!’ geeft een antwoord op deze en vele andere 
vragen.  
 
Via de handige verwerkingsopdrachten kan je nagaan in hoeverre je de leerstof beheerst.  
 
Als toemaatje staan er uitgewerkte projectopdrachten en een begrippenlijst op de 
website sociale wetenschappen:  http://sw.augustinus-bree.be/ 
 
Ze spreken de creatieve en ondernemende geest van iedere leerling aan.  
 
Veel gemeenteplezier. 
 
 
 

http://sw.augustinus-bree.be/
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De gemeente. 

Een stukje geschiedenis 
 

De gemeente is een erfenis van de Franse overheersing in de Zuidelijke Nederlanden in 
het einde van de 18de eeuw. Ze vormen de meest lokale bestuursvorm. Bij het ontstaan 
van België, in 1830, telt ons land 2739 gemeenten. Dit aantal schommelt doorheen de 
jaren omwille van verschillende redenen: In 1839 staat ons land grondgebied af aan 
Nederland, grotere centra slokken kleintjes op, sporadisch groeien gehuchten uit tot een 
zelfstandige entiteit en na de Eerste Wereldoorlog worden de Oostkantons aan België 
toegevoegd. 
 
Vanaf de jaren 1960 was er meer oog voor efficiënt bestuur. Het belastinggeld wordt dan 
nog verdeeld onder de vele zelfstandige steden en gemeenten. Elk moet een eigen 
gemeentehuis onderhouden, gemeentepersoneel tewerkstellen en voorzien in 
dienstverlening. Dit is zeker voor de kleinere gemeenten met een klein budget moeilijk 
haalbaar. Bovendien klagen de grote broers dat de inwoners van de kleintjes gebruik 
maken van hun scholen, bibliotheken, culturele centra en sportinfrastructuur. Nochtans 
betalen enkel de belastingen van de stedelingen voor deze diensten. Om de betalers 
(stedelingen) en gebruikers (stedelingen + inwoners randgemeenten) van deze diensten 
zoveel mogelijk tot één groep te herleiden, is er nood aan schaalvergroting. 
 
Er volgen verschillende herindelingen van de Belgische gemeenten. In de praktijk komt 
het neer op fusies. De grootste samenvoeging komt er op 1 januari 1977. Op de eerste 
dag van het nieuwe jaar maken 2359 oude gemeenten plaats voor 596 fusiegemeenten. 
De stad Antwerpen krijgt nog zes jaar respijt tot in 1983 om samen te smelten met zeven 
aangrenzende gemeenten. Eén zo’n fusiegemeente bestaat uit verschillende 
deelgemeenten, waarbij de grootste in principe zijn naam aan het geheel geeft. Zijn er 
twee evenwaardige landelijke kernen dan komt het soms tot een samenvoeging van de 
twee namen (bv. Meeuwen-Gruitrode). 
 
Op dit ogenblik zijn er 589 Belgische gemeenten. De 308 Vlaamse gemeenten zijn 
verdeeld over de provincies Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen. De 262 Waalse gemeenten zijn gelegen in de provincies Henegouwen, Luik, 
Luxemburg, Namen en Waals-Brabant. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit 19 
gemeenten, waaronder de stad Brussel. 
 

  

Een mooi voorbeeld van de samenvoegingsoperaties is te vinden in 
het Kempische landbouwdorp Tongerlo, in de provincie Limburg. 
Tongerlo is lange tijd een zelfstandige gemeente. Vanaf 1971 maakt 
het deel uit van de gemeente Opitter. In 1977 wordt Opitter (met 
Tongerlo) toegevoegd aan Bree .  
(foto: kerktoren Tongerlo, © Kerk - Federatie Bree . 
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Stad of gemeente? 
 
Een stad mag zich gemeente noemen maar niet elke gemeente is een stad. De meeste 
Belgische steden krijgen hun stadsrechten via een koninklijk besluit uit 1825… op een 
ogenblik dat België nog niet bestaat. Tot 1977 verandert er niets aan de oude opdeling in 
steden en gemeenten. Vanaf dat jaar kunnen gemeenten opnieuw stadsrechten krijgen 
omwille van historische redenen of op grond van de centrumfunctie van de stad. België 
telt momenteel 134 gemeenten die zich stad mogen noemen.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gemeenten Vlaams 
 

In de 19de en 20ste eeuw beslist de Belgische staat over de regelgeving in de gemeenten. 
Dit is niet langer zo in het nieuwe millennium. Sinds 2000 zijn de gewesten bevoegd voor 
de gemeenten op hun.  
 
Vlaanderen organiseert de gemeenten via een nieuw gemeentedecreet (2006).  Dit 
decreet en latere wijzigingen bepalen de organisatie, werking en bevoegdheden van de 
gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen. Hieronder verstaat men 
eveneens de benoeming van de burgemeester, de rol van de gemeentesecretaris, de 
organisatie van gemeenteraadsverkiezingen, etc. Ook Brussel en Wallonië hebben een 
nieuw gemeentedecreet. Dit betekent meteen dat er vanaf 1 januari 2007 andere regels 
gelden voor gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
 
 

 

1) De meeste Vlaamse steden zagen hun historische 
stadsrechten bevestigd in 1825 ten tijden van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. Hierbij de huidige grootsteden 
Antwerpen (1221), Brugge (1128) en Gent (1178). Dat Ieper 
(1174), Maaseik (1244), of Oudenaarde (1189) sindsdien 
stadsrechten hebben verrast waarschijnlijk niemand. Het 
onooglijke Stokkem (1244), vandaag een fusiegemeente met 
Dilsen, daarentegen boette wel erg aan belang in. 

2) Vanaf de jaren ’80 kregen een aantal Vlaamse steden 
alsnog het recht om zich stad te noemen op basis van hun 
geschiedenis. Enkele voorbeelden zijn Bree, Landen, Peer en 
Zoutleeuw. 

3) Ten slotte werden enkele gemeenten stad dankzij hun huidig 
belang. Hiervan zijn Genk en Waregem zonder twijfel de 
bekendste  voorbeelden. Door de steenkoolindustrie groeide 
het dorp Genk in de 20ste eeuw uit tot een multiculturele 
centrumstad. (foto: gerestaureerde stadsmuren van 
Stokkem)    



6  Mijn gemeente en ik! – Verkiezingen 2012 

 

Het bestuur. 

De gemeente wordt democratisch bestuurd door de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen. In eerste instantie bepalen de kiezers via hun stem wie er in 
de gemeenteraad zetelt (zie De methode Imperiali). De gemeenteraadsleden wijzen de 
schepenen aan en dragen een burgemeester voor (zie Coalitievorming). De Vlaamse 
regering benoemt de burgemeester. 

Gemeenteraad 
 

Samenstelling 
De burgers van de gemeente stemmen om de zes jaar voor de gemeenteraad. De 
verkiezing heeft plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal te verkiezen 
raadsleden hangt af van het inwonersaantal van de gemeente. Het vastgelegd minimum 
en maximum aantal raadsleden bedraagt zeven (<1000 inwoners) en vijfenvijftig (vanaf 
300 000 inwoners). De berekening gebeurt op basis van de cijfers van 1 januari van het 
jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Voor de verkiezingen van 2012 telt het 
inwonersaantal van 1 januari 2011.  
 

Werking 
De gemeenteraad vergadert minimaal tien keer per jaar. Het college van burgemeester en 
schepenen roept de raad samen en legt de agenda vast. Indien één derde van de 
gemeenteraadsleden vragende partij is, dan kan men het college verplichten om de 
gemeenteraad samen te roepen. Een gemeenteraadslid mag eveneens punten op de 
agenda plaatsen. Sommige analisten menen dat de gemeenteraad al te erg gedomineerd 
wordt door het schepencollege en te weinig impact heeft op het beleid. 
 
De gemeenteraad wordt voorgezeten door een voorzitter. Dit kan de burgemeester, een 
schepen of een gemeenteraadslid zijn. De voorzitter moet de agenda beheren, de 
vergadering in goede banen leiden en de orde handhaven tijdens de zitting. 

 
De besluiten van de gemeenteraad worden met een gewone 
meerderheid genomen. Dit is de helft plus één stem van de 
uitgebrachte stemmen (onthoudingen of afwezigheden 
tellen niet bij de telling van de stemmen). Om geldig te zijn 
moet minstens de helft van de raadsleden bij de stemming 
aanwezig zijn. In regel stemt de gemeenteraad mondeling en 
is de zitting openbaar. Voor gevoelige kwesties (bv. 
benoeming of ontslag hoge ambtenaar) kan men hiervan 
afwijken door geheim te stemmen en achter gesloten 
deuren te vergaderen. 
 
De gemeenteraadsleden krijgen een vergoeding in de vorm 

van een zitpenning voor elke bijgewoonde vergadering. Ze ontvangen geen loon.   
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Rechten en plichten 
Een gemeenteraadslid heeft als voornaamste taak om de bevolking te vertegenwoordigen 
in de raad. Daarom moet het raadslid weten wat er leeft in de gemeente. De voelsprieten 
uitsteken om voeling te houden met de mensen is daarom een ongeschreven 
verplichting. Op basis hiervan kan hij/zij punten op de agenda van de raad plaatsen, mits 
voldoende steun de gemeenteraad samenroepen en tijdens de raad vragen stellen en 
opmerkingen maken. Als laatste en belangrijkste punt mag het raadslid deelnemen aan 
de stemming.  
 
Een tweede taak is het bestuur van de stad te controleren. Hiervoor krijgt elk raadslid 
uitgebreide rechten. Het belangrijkste instrument is het inzagerecht. Dit betekent dat een 
lid van de gemeenteraad mag vragen om ieder document over het bestuur van de 
gemeente in te kijken. Ook is het hem/haar toegestaan om als waarnemer elke 
gemeentelijke instelling onaangekondigd te bezoeken (bv. het gemeentelijk zwembad of 
de gemeentelijke basisschool). Echter, dit zonder zich in te laten met de werking van de 
instelling. Indien het college van burgemeesters onwettelijk handelt, dan kan een raadslid 
een klacht indienen bij een hogere overheid. 
 
Een gemeenteraadslid mag niet aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over een 
punt waarbij hij/zij, de wettelijke partner of bloedverwanten een rechtstreeks belang bij 
hebben. Ook mag een gemeenteraadslid niet betaald worden voor de levering van 
goederen of diensten aan de gemeente.    

 
Concrete opdrachten 
De gemeenteraad 
beschikt over een breed 
gamma aan 
bevoegdheden. We 
bespreken er een aantal. 
 
Het vastleggen van het 
organogram en de 
begroting van de 
gemeente, het opstellen 
van de gemeentelijke 
reglementen, het inricht-
en van adviesraden, het 

vaststellen van de gemeentebelasting, het aanstellen en ontslaan van de 
gemeentesecretaris, zijn adjunct en de financieel beheerder. De raad controleert het 
dagelijks bestuur van de gemeente (zie boven) en benoemt de belangrijkste ambtenaren 
(waaronder de gemeentesecretaris). Ook oefent de raad toezicht uit op de kerkfabriek, 
die instaat voor het onderhoud van de kerken. De gemeenteraad mag het gewestplan 
i.v.m. ruimtelijke ordening verfijnen en bouwverordeningen uitvaardigen (bv. nieuwe 
weg, riolering). 
 
 
 

Gemeenteraad Bocholt 
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College van burgemeester en schepenen 
 
Samenstelling 
De naamgeving college van burgemeester en schepenen (afgekort tot college) verraadt de 
samenstelling van het orgaan. Je zou kunnen zeggen dat het college de regering van een 
gemeente is. Een meerderheid van de gemeenteraad draagt de schepenen schriftelijk 
voor. Enkel indien dit niet conform met de regels gebeurt, komt er een stemming. 
 
Het aantal schepenen wordt bepaald door het inwonersaantal en varieert van minimaal 
twee tot maximaal tien. Een gemeente mag sinds 2007 minder schepenen aanstellen dan 
waar ze recht op hebben. Wel moet er minstens één vrouw lid zijn van het 
schepencollege. Vanaf 2013 zetelt ook de OCMW-voorzitter in het college. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal het aantal leden van het college dalen. 
 
Werking 
De burgemeester zit het college voor. De gemeentesecretaris, een ambtenaar, maakt de 
verslagen van de vergaderingen op. In de meeste Vlaamse gemeenten vergadert het 
college wekelijks op een vast tijdstip. Deze vergaderingen hebben achter gesloten deuren 
plaats. Het is wel zo dat het college experts kan uitnodigen om bepaalde agendapunten 
toe te lichten. 
 
Een schepen neemt geen beslissingen op eigen houtje. Het college van burgemeester en 
schepenen is een collegiaal orgaan, d.w.z. dat het als één orgaan beslist. Bij voorkeur 
gebeurt dit met unanimiteit van stemmen. Dit betekent dat iedereen akkoord gaat. Lukt 
dit niet dan volgt er een stemming in het schepencollege en wordt de meerderheid 
gevolgd. Om geldig te zijn moet minimaal de helft van het college aanwezig zijn.  
 
Een schepen krijgt een maandelijkse wedde uitbetaald. Het bedrag is afhankelijk van het 
inwonersaantal van de gemeente. 
 

 

Schepenzaal 
Lo-Reninge 
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Bevoegdheden 
Het college heeft twee kerntaken: het bekendmaken en uitvoeren van de besluiten en het 
besturen van de instellingen en diensten van de gemeente. 
 
In de eerste plaats zorgt het college ervoor dat de beslissingen van de gemeenteraad 
gedeeld worden met de bewoners van de gemeente. Wettelijk volstaat het vandaag de 
dag om dit via een aanplakbrief aan het gemeentehuis te doen. Toch kiezen gemeenten 
er vaak voor om de beslissingen mee te delen via een informatiebrief (per post) en/of 
door plaatsing op de website. Het college ziet er bovendien op toe dat de beslissingen 
geen dode letter blijven. Ze voeren de beslissingen van de gemeenteraad uit. Ook 
regelgeving van hogere overheden voert de gemeente uit. 
 
Ten tweede staat het college in voor het dagdagelijkse bestuur. Ze zien toe op het beheer 
van de financiën, het verzorgen van de administratie en het archief, het onderhoud van 
buurtwegen, de organisatie van het personeel van de gemeente (ook rekrutering en 
ontslag), … .  
 
Concrete opdrachten 
Een schepen wordt bevoegd voor enkele afgebakende domeinen. Meestal zit er een 
bepaalde logica in de verdeling van de bevoegdheden. Zo gaan cultuur en onderwijs vaak 
samen, net als landbouw en natuurbeheer. Ook politieke redenen spelen een rol bij de 
verdeling van bevoegdheden over de verschillende schepenen. 
 
Belangrijke bevoegdheden zijn:  
-financiën (o.a. meerjarenbudget opstellen, gemeentelijke belastingen heffen) 
-openbare werken (o.a. aanvraag verharding, aanleg fietspad) 
-ruimtelijke ordening (o.a. tijdelijke bewegwijzering en reclame toestaan) 
-huisvesting (o.a. aanvragen premies behandelen) 
-stedenbouw (o.a. keuring van bouwplannen) 
-milieudienst (o.a. bodemattesten afleveren) 
-groendienst (o.a. onkruidverdelging, onderhoud stadspark en sportvelden) 
-afval (o.a. opmaak en bedeling afvalkrant) 
-jeugd (o.a. organisatie jeugdhuis, subsidies jeugdbeweging, aanvraag fuiven) 
-cultuur (o.a. programma cultuurcentrum, organisatie bibliotheek) 
-middenstand (o.a. acties om shoppers aan te trekken) 
-burgerzaken (o.a. huwelijken voltrekken) 

 
 
 
 
 
 

Vaak hoor je spreken over eerste schepen, tweede schepen, …. 
Waarom is dit zo? De rang wordt bepaald op de gezamenlijke akte 
van voordracht. Het is een politieke beslissing en dus is er niet 
meteen een  relatie tussen deze volgorde en de bevoegdheden.  
 
Wouter van Bellingen (foto) is schepen voor jeugd, internationale 
samenwerking en burgerzaken in Sint-Niklaas. Hij is er derde 
schepen.  
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Burgemeester 
 

Benoeming 
De burgemeester wordt in Vlaanderen verkozen en aangeduid door de gemeenteraad. De 
Vlaamse regering benoemt de kandidaat-burgemeester van de gemeenteraad. Het 
gebeurt zelden dat de benoeming geweigerd wordt (zie kader). De benoeming geldt voor 
een ambtstermijn van zes jaar. De burgervader legt zijn eed af in handen van de 
provinciegouverneur. In Wallonië is een ander systeem in voege: de politicus met de 
meeste stemmen van de grootste partij wordt automatisch burgemeester.  
 
Bevoegdheden 
Als hoofd van de gemeente zit de burgemeester het college voor. De burgemeester 
ondertekent alle officiële documenten en correspondentie van de gemeente. 
 
De burgemeester is de vertegenwoordiger van Brussel in de gemeente. Hij moet zorgen 
voor de uitvoering van de beslissingen van de hogere overheden. De burgemeester is 
hoofd van de politie en rechtstreeks verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. 
Meestal deelt de burgemeester deze bevoegdheid met collega’s uit dezelfde politiezone. 
 
De burgemeester ontvangt een maandelijks salaris. 

 

 

Districtsraden 
 

Gemeenten met een inwonersaantal van minstens 100 000 kunnen districtsraden 
oprichten (artikel 41 van de grondwet). In Vlaanderen komen drie steden in aanmerking 
voor het systeem van districten: Antwerpen, Brugge en Gent.  
 
Enkel Antwerpen maakt gebruik van de mogelijkheid. De negen Antwerpse districten zijn 
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem en Wilrijk. De Antwerpse gemeenteraad heeft bevoegdheden overgedragen aan 
deze districten. De districten zijn verantwoordelijk voor het openbare uitzicht en 
groenvoorziening, markten en feestelijkheden, jeugd- en seniorenbeleid, sport, cultuur en 
verkeersveiligheid.  
 
Districtsraden zijn vergelijkbaar met de gemeenteraad  en worden op dezelfde dag 
rechtstreeks verkozen. Ook districten hebben een uitvoerend niveau, nl. het 
districtscollege. Het districtscollege bestaat uit districtsschepenen en een 
districtsvoorzitter (vergelijkbaar met een burgemeester).  

De kandidaat-burgemeesters van de gemeenten Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem (drie van zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel) werden voor de periode 2006-2012 nooit benoemd 
door de bevoegde Vlaamse ministers omdat ze weigerden de 
taalwetgeving te respecteren. Ze stuurden onder meer de 
oproepingsbrieven voor de verkiezingen herhaaldelijk in het Frans, 
terwijl Nederlands de enige wettelijke bestuurstaal is in Vlaanderen.   
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De participerende burger. 

Openbaarheid van bestuur 

Ieder van ons heeft bepaalde rechten om het bestuur in de gemeente op te volgen. Het is 
de burger toegestaan om de gemeenteraad en de OCMW-raadsvergadering bij te wonen. 
Tenzij deze omwille van privacyredenen achter gesloten deuren plaatsvinden. Een burger 
kan beleidsdocumenten bij de gemeente opvragen en er een kopie van krijgen tegen 
kostprijs. 

Een inwoner mag ook een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente moet deze 
klacht onderzoeken. Dit gebeurt niet door verkozen mandatarissen (politici) maar door de 
administratie. Indien de gemeente over een ombudsdienst beschikt, dan behandelt deze 
dienst in de meeste gevallen alle klachten.  

Inspraak- en adviesraden 
 

Algemeen 
De gemeenteraad kan inspraak- en adviesraden organiseren die haar bijstaan om goed 
onderbouwde beslissingen te nemen. Een adviesraad is een georganiseerd overleg tussen 
de lokale overheid, het verenigingsleven en burgers. Voorbeelden van adviesraden zijn 
cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad of natuurraad. 
 

Jeugdraad 
Voor jongeren is de jeugdraad het officieel adviesorgaan (zie boven) van het 
gemeentebestuur voor alles dat te maken heeft met kinderen, jongeren en jeugdwerk. 
Het gemeentebestuur moet advies inwinnen bij de jeugdraad over het jeugdbeleidsplan. 
 
Jeugdgemeenteraad 
Sommige Vlaamse 
gemeenten hebben een 
jeugdgemeenteraad. Deze 
wordt niet zelden 
georganiseerd in 
samenwerking met 
(lagere) scholen. Het 
echte werk wordt er 
nagebootst: verkiezingen, 
zittingen en een college. 
Een jeugdgemeenteraad 
heeft geen formele 
bevoegdheid maar kan 
wel inspirerend werken.  

Jeugdgemeenteraad Herzele © Radio MFM 



12  Mijn gemeente en ik! – Verkiezingen 2012 

 

Verzoekschriften en voorstellen van burgers 

 

Het gemeentedecreet bevat twee mogelijkheden voor burgers om voorstellen voor te 
leggen aan de gemeenteraad: verzoekschriften en voorstellen van burgers. Een 
verzoekschrift is een brief doe voldoet aan bepaalde eisen (concreet verzoek, gericht aan 
voorzitter gemeenteraad, handgetekend). Als een burger een verzoekschrift bij de 
gemeente indient dan moet de gemeenteraad binnen drie maanden een gemotiveerd 
antwoord verstrekken. De gemeenteraad beslist zelf of het verzoekschrift onderwerp van 
debat is tijdens een zitting.  
 
Een tweede manier is de procedure “voorstellen van burgers”. Een inwoner van 16 jaar of 
ouder kan een agendapunt toevoegen aan de gemeenteraad mist inzameling van 
voldoende handtekeningen (van 1 à 2 % afhankelijk van het inwonersaantal). De indiener 
mag het onderwerp komen toelichten op de zitting.    

Initiatieven gemeenten 
 

Participatie verhogen 
Gemeenten nemen verschillende initiatieven om de betrokkenheid van de inwoners te 
verhogen. Zo organiseren ze praatcafés (bv. gemeente Essen over spoorwegloods), 
interactieve webtoepassingen (bv. gemeente Arendonk maakt reacties op haar website 
mogelijk), enquêtes (bv. over veiligheidsgevoel in politiezone Rupel), infostands (bv. met 
B-Box biedt de stad Bree kijkdozen aan over voorgestelde infrastructuurwerken), 
opendeurdagen, vragenuurtjes, etc.  
 
Bewonersvergadering 
Bij projecten in een bepaalde wijk of straat kan een gemeente opteren voor een 
vergadering met de omwonenden. Leden van het college kunnen de bewoners 
informeren over het op stapel staande project (bv. heraanleg straat), eventueel in het 
bijzijn van deskundigen.  
 
Volksraadpleging 
Het is in België mogelijk om een volksraadpleging te organiseren over bepaalde 
bevoegdheden van de gemeente. Het initiatief kan uitgaan van de gemeenteraad of van 
de inwoners van de gemeente. In tegenstelling tot bij de verkiezingen is meerderjarigheid 
niet verplicht om aan een volksraadpleging deel te nemen. De minimumleeftijd is 
vastgelegd op 16 jaar. Bovendien is deelname vrijwillig.  Om geldig te zijn moet de 
voorgelegde vraag te beantwoorden zijn met ja/neen en moet er een minimale opkomst 
zijn (10 à 20% afhankelijk van het inwonersaantal). Een volksraadpleging is nooit bindend, 
d.w.z. dat de gemeenteraad mag kiezen om het resultaat naast zich neer te leggen. 
 
Het bekendste voorbeeld van een volksraadpleging in Vlaanderen is het referendum over 
de Oosterweelverwinning in Antwerpen. De precieze vraag op de stemformulieren luidde: 
"Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige 
vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen 
Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja/Nee". 58% vond van niet. 
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Wat doet een gemeente? 

Algemeen 
 
Gemeentelijk belang 
Artikel 2 van het Gemeentedecreet bepaalt dat “gemeenten beogen om op het lokale 
niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot duurzame ontwikkeling van het 
gemeentelijk gebied”. Bovendien zijn ze overeenkomstig met de Grondwet “bevoegd 
voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang”. Nergens in de wet is uitdrukkelijk 
bepaald wat dit gemeentelijk belang inhoudt. Daarom omschrijft met dit meestal als alle 
initiatieven die niet door een hoger niveau (federaal, Vlaams, provinciaal) worden 
uitgevoerd. Ter illustratie: een gemeente kan een jeugdhuis bouwen maar is niet bevoegd 
om de pensioenen te verhogen of gevechtsvliegtuigen aan te kopen.  
 
Medebewind 
Toch “oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet 
of het decreet zijn toevertrouwd” (artikel 2 van het Gemeentedecreet). De gemeenten 
voeren een aantal taken uit in opdracht van hogere bestuursniveaus. Dit heet 
medebewind. Zo moet elke gemeente identiteitskaarten uitreiken, verkiezingen 
organiseren, een bibliotheek hebben, etc. Deze lijst van bevoegdheden voor de 
gemeenten breidt de laatste decennia uit. 
 
Gemeentebudget 
Om hun werking te financieren heffen gemeenten belastingen. Uit deze belastingen halen 
de meeste gemeenten meer dan 50% van hun budget. Daarnaast rekenen ze voor 
sommige diensten kosten aan: bv. leengeld dvd’s in de gemeentelijke bibliotheek, 
inkomprijs voor het gemeentelijk zwembad of verhoogd tarief bovenop basiskost voor 
een reispas, huurgeld panden. Hieruit haalde de gemiddelde Vlaamse gemeente in 2011 
13,5% van het budget.  
 
Gemeenten kunnen eveneens beroep doen op twee Vlaamse fondsen: het 
Gemeentefonds en het Stedenfonds. De twee fondsen helpen de armere gemeenten 
rondkomen en vergoeden de steden voor de meerkost die ze hebben wegens hun 
centrumfunctie. Daarnaast kunnen gemeenten toelagen van de federale of Vlaamse 
overheid ontvangen (voor infrastructuur, pilootprojecten, …). Deze middelen maken net 
geen 1/3 van het budget uit. 

 
Concreet 
 
Enkele beleidsdomeinen van gemeenten zijn mobiliteit, verkeersveiligheid, openbare 
werken, burgerzaken, milieu, land- en bosbouw, onderwijs, cultuur, sport, middenstand en 
industrie (zie Verwerkingsopdrachten). We gaan op de volgende pagina’s dieper in op het 
OCMW en de politie. 
 
 



14  Mijn gemeente en ik! – Verkiezingen 2012 

 

OCMW. 

Elke gemeente moet een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW) hebben. Omdat dit OCMW een erg brede waaier 
aan taken heeft, herdopen sommige gemeenten hun OCMW tot 
‘Sociaal huis’. Deze term dekt beter de lading, dixit menig 
gemeentebestuur. Laatste benaming heeft een tweede voordeel. Het 

heeft niet de negatieve bijklank, die mensen onterecht associëren met OCMW.  
 
Het OCMW is er voor iedere burger maar in de eerste plaats voor bevolkingsgroepen met 
minder kansen (zieken/gehandicapten, lage inkomens, hulpbehoevende ouderen, …). Het 
belangrijkste doel van het OCMW is het verzekeren van een menswaardig bestaan voor 
iedere inwoner van de gemeente en de levenskwaliteit van de zwakkeren verhogen. 
 
Waarvoor kan je terecht bij het OCMW? 
Het OCMW organiseert thuiszorg voor langdurig hulpbehoevende mensen, brengt 
maaltijden aan huis bij gehandicapten en bejaarden. In grotere gemeenten bezit het 
OCMW ook rust- en ziekenhuizen. 
 
Daarnaast moet het OCMW een leefloon uitkeren aan mensen met geen of onvoldoende 
inkomsten zoals werklozen die hun uitkering verloren, bejaarden met een erg klein 
pensioen en vluchtelingen. Een leefloon is een vastgelegd bedrag waarvan de overheid 
vermoedt dat het voldoende is om te overleven.   
 
De lijst van taken van het OCMW is lang. Zo doet het OCMW onder meer aan 
schuldbemiddeling en budgetbegeleiding doen, verschaft het psychosociale begeleiding, 
geeft het informatie en advies over sociale zaken, keert het sociale toelagen uit, regelt het 
vervoer voor minder mobielen en poetshulp. 
 
Beheer OCMW 
Iedere gemeente heeft er dus een. Toch gebeurt het beheer niet door de gemeenteraad 
maar door de  OCMW-raad, waarvan de gemeenteraad de leden aanduidt. Uit de OCMW-
raad wordt een voorzitter en een Vast Bureau gekozen voor het dagelijks bestuur door de 
raad zelf. De OCMW-voorzitter is vanaf 2013 verplicht één van de schepenen uit het 
college. Dit om de band met het OCMW te versterken. 
 
Het OCMW heeft verschillende bronnen 
van inkomsten. Het vraagt een kleine 
vergoeding voor haar diensten aan de 
gebruikers. Indien de federale of Vlaamse 
overheid taken doorsluizen naar OCMW’s 
dan komen er ook middelen voor vrij (bv. 
opvang asielzoekers). Uiteindelijk is de 
gemeente verantwoordelijk voor het 
begrotingsevenwicht van haar OCMW en 
moet waar nodig bijpassen.  Vrijwillgers OCMW Bree 
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De lokale politie. 

Sinds de politiehervorming heeft de Belgische politie twee niveaus: het federale en het 
lokale niveau.  
 
Twee niveaus 
De twee politieniveaus werken zelfstandig en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheid 
(lokaal of federaal). De twee niveaus vullen elkaar aan en werken waar nodig nauw 
samen.  
 

Lokale politie 
De politiezones vormen het lokale niveau. 
Het is zo dat één politiezone (195 in totaal) 
overeenkomt met één gemeente (50x) of 
meerdere gemeenten (145x). 
 
De lokale politie vervult een zestal 
basistaken: 
-wijkwerking (aanwezigheid via wijkagenten) 
-onthaal (van burgers met vragen), 
-interventie (oproepen beantwoorden), 
-slachtofferhulp, 
-lokale opsporing en lokaal onderzoek, 
-handhaving van de openbare orde, 
wegverkeer en milieu. 

 
Soms moet de lokale politie ook politietaken van de federale overheid verzekeren. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan om ordehandhaving bij grote (sport)manifestaties zoals . 
 
De lokale politie telt 33.000 personeelsleden om haar taak te vervullen, verspreid over de 
195 politiezones. Aan het hoofd van een politiezone staat een zonechef. De zonechef 
moet verantwoording afleggen aan de burgemeester(s). Indien de zone één gemeente 
omvat dan stelt er zich niet meteen een probleem qua gezagsstructuur want er is maar 
één burgemeester eindverantwoordelijke. Bestaat een zone uit meerdere gemeenten dan 
zetelen alle burgemeesters samen in een politiecollege. 
 
De financiële middelen voor de lokale politie komen van de gemeenten en federale 
overheid. Een gedeelte van de verkeersboetes van een zone 
vloeit terug naar de kas van deze zone. Boetes uitschrijven 
kan dus lonend zijn!  
 
Police-on-web 
Sinds 2007 is het mogelijk om aangiften van kleine delicten 
(diefstal, vandalisme) online te doen. De onlinedienst is 
24/24 toegankelijk en kan gebruikt worden via de 
elektronische identiteitskaart. 
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Gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Een keer om de zes jaar stemmen we een nieuwe gemeenteraad. Deze verkiezing heeft 
steevast op de tweede zondag van oktober plaats. Op 14 oktober 2012 is het weer zover.  

 
Organisatie 
 

Opkomstplicht 
Elke zes jaar is er een gelijktijdig een stembusgang voor de gemeente en provincie. In België 
is er opkomstplicht. Dit is de wettelijke verplichting van een onderdaan om zich op de dag 
van de verkiezingen naar de stembus te begeven. In België is dit gelijk aan verplichte 
aanmelding in het stembureau.  
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te kunnen stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen? Je bent Belg, je bent 18 jaar op de dag van de verkiezingen, je 
bent ingeschreven in het bevolkingsregister van je gemeente, je bezit je burgerrechten (je 
kan deze verliezen na een veroordeling door de rechtbank).  
 
Sinds 2000 kunnen inwoners van de gemeente uit een lidstaat van de Europese Unie 
stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen mits ze zich laten registreren. Vanaf 2006 
hebben niet-EU-onderdanen die minstens vijf jaar onafgebroken in België wonen en beloven 
de Grondwet en de wetten na te leven eveneens het recht om te stemmen voor de 
gemeenteraad. Eens zij zich registreren, geldt voor hen eveneens de opkomstplicht.  
 
De opkomstplicht heeft voor- en tegenstanders. Beiden hebben goede argumenten om hun 
standpunt te onderbouwen. Het is zo dat de opkomstplicht de burger doet nadenken over 
politiek. Bovendien blijkt uit onderzoek dat sociaal kwetsbare groepen minder geneigd zijn 
om uit vrije wil te stemmen waardoor ze hun stem in het maatschappelijke debat bijna 
volledig kwijtspelen als er geen opkomstplicht is. Anderzijds kan je je de vraag stellen of de 
verplichting om te stemmen niet tot gevolg heeft dat vele Belgen zomaar een bolletje 
kleuren of een foertstem uitbrengen. Op onwettige afwezigheid bij de stembusgang staan 
boetes. Niet overal worden deze boetes daadwerkelijk geïnd. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Stemrecht in historisch perspectief 
 1831-1893: Cijnskiesrecht 

 Mannelijke burgers die bepaalde hoeveelheid belasting betalen 
 Eerste aanpassing maakt het systeem eenvormig (1848) 
 Tweede aanpassing maakt stemming geheim (1877) 

 1893-1919: Algemeen meervoudige stemplicht voor mannen 
 Mannelijke burgers vanaf 25 jaar hebben één of meer stemmen 

 1919-1948: Algemeen enkelvoudig stemplicht voor mannen  
 Eén MAN, één stem  
 Dank voor loyaliteit aan land en koning in WOI 
 Vrouwen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 1948-nu: Algemeen enkelvoudige stemplicht 
 Eindelijk mogen (lees: moeten) vrouwen ook gaan stemmen 
 Lang tegengehouden door socialisten: de vrouw werd als te katholiek gezien 
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Kandidaten 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om verkiesbaar te zijn voor de 
gemeenteraadsverkiezingen? Je bent Belg of EU-burger, 18 jaar, ingeschreven in de 
gemeente, en in het bezit van je politieke en burgerrechten. 
 
Stemmen 
Om te stemmen heb je twee documenten nodig: je identiteitskaart en je oproepingsbrief. De 
oproepingsbrief krijg je vooraf thuis toegestuurd. Hierop staat jouw naam en informatie over 

de verkiezingen. Ook praktische informatie zoals de datum, 
het tijdstip en het stembureau staan erop vermeld. De 
meeste stembureaus worden in een schoolgebouw of een 
sporthal ingericht. 
 
De openingsuren van de stemming zijn afhankelijk van het al 

dan niet elektronisch stemmen. Omdat de telling bij stemmen met de stemcomputer minder 
tijd in beslag neemt, blijven deze stembureaus tot 15 uur open. Stem je met rood potlood en 
papier dan moet je voor 13 uur in het stembureau zijn.  
 
Het is erg belangrijk dat je slechts op één lijst stemt. 
Je stem is ongeldig, en telt dus niet mee, als je op 
meer dan één lijst stemt. Een voorbeeld: als je 
tante op de lijst Gemeentebelangen prijkt en je 
oom op de lijst Appel staat dan moet je kiezen wie 
van de twee –of geen van de twee- je stem 
verdient. Kleur je bolletjes voor beide namen rood 
dan is je stem ongeldig. 
 
Bij de stemming kan je zowel op één lijst (lijststem is bolletje bovenaan) als op één of meer 
kandidaten van één lijst stemmen. Kleur je zowel de lijststem als bolletjes voor de naam van 
één of meer kandidaten rood dan vervalt je lijststem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemmen stap per stap 
 Geef je identiteitskaart en oproepingsbrief aan een bijzitter van het kiesbureau 
 Met potlood en papier 

 Je ontvangt het stembiljet van de voorzitter 
 Je begeeft je naar het stemhokje 
 Gebruik het rode potlood dat in het stemhokje hangt 
 Stem binnen één lijst  
 Vouw je stembiljet op en deponeer in de urne 
 Je krijgt je identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug 

 Met stemcomputer 
 Je ontvangt een magneetkaart van de voorzitter 
 Je stopt de magneetkaart in de gleuf en volg de instructies op van de stemcomputer 
 Kies een lijst en breng je stem uit 
 Neem je magneetkaart uit de computer  
 Je krijgt een papieren afdruk van je stem ter controle, scan deze in 
 Deponeer het biljet in de urne en geef je magneetkaart terug 
 Je krijgt je identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug 
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Campagne 
 
Lijst 
Om op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet je op een lijst staan. De meeste 
lijsten worden ingediend door uittredende gemeenteraadsleden, die daartoe het recht 
hebben. Mits het verzamelen van voldoende handtekeningen kan iedere burger een lijst 
indienen. Een lijst is bovendien slechts geldig indien het verschil tussen het aantal 
mannelijke en het aantal vrouwelijke kandidaten niet meer dan één bedraagt. Een lijst telt 
maximaal evenveel kandidaten als beschikbare zitjes in de gemeenteraad.  
 
Eén lijst staat niet noodzakelijk synoniem voor politieke partij. Meestal komt een partij 
inderdaad alleen op. Dit geldt vaak voor de bekende politieke partijen zoals CD&V, Groen, 
NV-A, Open VLD, sp.a en Vlaams Belang. Dit zorgt voor duidelijkheid. Voel je je aangetrokken 
tot een partij dan vind je de naam meteen terug op het stembiljet.  
 

 
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen spelen vaak lokale gevoeligheden. Daarom wordt er niet 
enkel gebruik gemaakt van de traditionele partijnamen. Hieronder enkele voorbeelden. 
 
-Stadslijst / lokale lijst 
Een erg bekende lijsttrekker kiest er mogelijk 
voor om een andere naam aan zijn lijst te geven. 
Zo overstijgt de Breese burgervader Jaak Gabriëls 
de populariteit van zijn partij Open VLD 
ruimschoots. Daarom kiest hij ervoor om op te 
komen met de lijst Verjonging.  
In Antwerpen tracht burgemeester Patrick 
Janssens de populariteit van Bart De Wever te 
counteren door met een brede stadslijst naar de 
verkiezingen te gaan. Op de lijst van Janssens 
staan leden van de partijen sp.a en CD&V, alsook talrijke 
onafhankelijken. 
In vele gemeenten schieten de lokale lijsten, al dan niet gelieerd aan een 
politieke partij, als paddenstoelen uit de grond. 
-Kartellijst 
Soms kiezen partijen ervoor om samen naar de kiezer te stappen. Als 
meerdere partijen op één lijst staan spreken we over een kartel. Voor de 
verkiezingen van 14 oktober sloten sp.a en Groen in vele steden en 
gemeenten zo’n samenwerkingsverband af (o.a. in Gent). 
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Bekende Vlamingen 
Volgens het dagblad Het Laatste Nieuws zijn er 
voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 meer  
bekende Vlamingen (BV’s) kandidaat. Een greep 
uit het aanbod: model Phaedra Hoste en Marijn 
De Valck (Balthazar Boma uit FC De Kampioenen) 
voor Open VLD, Daan Hugaert (Witse) en 
voormalig wielrenner Tom Steels voor sp.a-
Groen, presentator Carl Huybrechts voor N-VA en 
supernanny Wendy Bosmans voor CD&V. Met 

deze kandidaten hopen de partijen nieuwe kiezers aan te trekken. De bekendste BV op 
lokaal niveau is zonder twijfel Walter De Donder (foto). De Donder (CD&V), bekend als de 
burgemeester uit Samson & Gert en Kabouter Plop, is sedert 2010 ook burgemeester in het 
echte leven. Hij leidt de gemeente Affligem.   

 
Zetelverdeling 
 

In stembureaus waar er handmatig 
gestemd is, verzegelt de voorzitter de 
stembus. Daarna kan deze naar het 
telbureau voor de telling. Bij elektronisch 
stemmen leest de urne de 
magneetkaarten automatisch. Bij het 
tellen wordt bepaald hoeveel zetels elke 
partij krijgt. Eén zetel vertegenwoordigt 
één zitje in de gemeenteraad.  
 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt het systeem Imperiali gevolgd om de 
zetelverdeling te bepalen. In drie stappen is het mogelijk om na te gaan hoeveel zetels 
iedere lijst krijgt. 
 
Stap 1: Bepalen van het stemcijfer 
Het stemcijfer van iedere lijst is het aantal stembiljetten waarop geldig voor die lijst is 
gestemd, dat kan een stem op de lijst, op één of meer namen, of op lijst en één of meer 
namen zijn. 
 
Stap 2: Bepalen van het stemquotiënt 
Het stemcijfer van elke lijst wordt gedeeld door 1, 1.5, 2, 2.5, ... In de praktijk wordt de 
delerreeks 2, 3, 4, 5,... gebruikt. Het eindresultaat is hetzelfde bij beide delerreeksen, maar 
de tweede werkt iets makkelijker. Het resultaat van de delingen is een aantal 
stemquotiënten per lijst. 
 
Stap 3: Rangschikken van de stemquotiënten 
De verkregen quotiënten worden gerangschikt van groot naar klein tot er voor alle lijsten 
samen evenveel quotiënten zijn als te verdelen zetels. De kiesdeler is het laagste quotiënt 
dat in aanmerking komt voor een zetel. 
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Voorbeeld 
Een voorbeeld zal deze berekeningswijze verder verduidelijken. Stel een gemeente met 5 te 
begeven zetels. In de gemeente worden er 3 lijsten ingediend: lijst A, lijst B en lijst C. Uit 
onderstaand voorbeeld blijkt dat lijst A 3 zetels krijgt, lijst B krijgt er 1 en lijst C eveneens 1. 

Partij Lijst A Lijst B Lijst C 

Stemcijfer 444 180 254 

Delen door 2 222 (zetel 1) 90 (zetel 5) 127 (zetel 3) 

Delen door 3 148 (zetel 2) 60 84 

Delen door 4 111 (zetel 4) 45 63 
© http://www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-gebeurt-de-zetelverdeling 
 
Eenmaal de zetels over de verschillende lijsten verdeeld zijn, begint het aanwijzen van de 
verkozen kandidaten via het stemmenaantal. Daarbij worden de voorkeursstemmen en één 
derde van de lijststemmen in acht genomen. 
 

Coalitievorming 
 

Na de verkiezingen moet er een meerderheid in de gemeenteraad worden gevormd. Soms 
heeft een lijst/partij meer dan de helft van de zetels. In dat geval kan deze ervoor kiezen om 
de gemeente alleen te leiden. 
 
Meestal is er geen partij met een meerderheid. In dat geval moeten twee of meer partijen 
onderhandelen over een coalitie. Een coalitie is het aangaan van een samenwerking tussen 
twee of meer partijen om een meerderheid te vormen.  
 
Hoewel de nieuwe gemeenteraad pas twee maanden na de verkiezing zitting heeft, gebeurt 
de coalitievorming meestal in de uren of dagen na de verkiezingen. In sommige gemeenten 
is er vooraf reeds een akkoord tussen bepaalde partijen om na de verkiezingen samen te 
werken. Dit noemt men een voorakkoord. 
 
Het is dus niet zo dat de grootste partij de burgemeester levert maar wel de meerderheid 
van de gemeenteraad. 
 
Meer informatie, oefeningen en presentaties op http://sw.augustinus-bree.be/  

 
 
 
 
 
 

http://www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-gebeurt-de-zetelverdeling
http://sw.augustinus-bree.be/
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Verwerkingsopdrachten. 
Vul je eigen gegevens in (bekijk eerst de voorbeelden) 

Voorbeeld 1: Ik woon in Dorne. Dorne is een gehucht van Opoeteren. Opoeteren is een 
deelgemeente van de stad Maaseik. 
 
Voorbeeld 2: Ik woon in Deurne. Deurne is een district van de stad Antwerpen. 
 
Voorbeeld 3: Ik woon in Slijpe. Slijpe is een deelgemeente van de gemeente Middelkerke. 
 
Mijn naam is … 
 
Ik woon in … 
 
 
 

Inwonersaantal bepaalt… 
 
Mijn gemeente telt     inwoners.  
 
Daarom heeft mijn gemeente recht op  gemeenteraadsleden en  schepenen. 
 
De burgemeester van mijn gemeente verdient     euro/jaar. 
  

Enkele vragen over de leerstof (chronologisch) 
 

1. Waarom werden in 1977 fusiegemeenten gecreëerd?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hoeveel gemeenten telt België vandaag? 
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3. Omwille van welke (3) redenen mag een gemeente zich stad noemen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aan welke voorwaarden moet een stemming voldoen om een besluit in 
de gemeenteraad goed te keuren? 
 
 
 
 
 
 

5. Hoe worden de schepenen aangesteld?  
 
 
 
 
 
 

6. Leg de dubbele bevoegdheid van de gemeente uit (artikel 2 
Gemeentedecreet). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Haal een voordeel en een nadeel van de opkomstplicht uit deze bundel. 
Zoek nog minstens één ander voordeel en één ander nadeel van de 
opkomstplicht. 
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Waarmee houdt de gemeente zich mee bezig? 

Vul onderstaande tabel aan voor jouw gemeente! 
 

Domein Gemeente 
Jeugd -Speelpleinen aanleggen 

-Speelpleinwerking 
-Infocampagne voor jeugd opzetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu 
Ruimtelijke ordening 

-Marktplein verkeersvrij maken 
-Containerpark uitbouwen/beheren 
-Bloemperkjes aanleggen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije tijd 
Sport 
Cultuur 
Toerisme 

-Zomerhappening voor kids organiseren 
-Programmeren muziek/theater in cultureel centrum 
-Campingsite(s) voor jeugdbewegingen goedkeuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere (naar keuze):  
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Wie mag stemmen? Waarom? 

Karen (Zambia, 31 jaar) verzorgende, woonachtig in Bree sinds begin 2007. 
 
 

Kathleen (België, 17 jaar) uit Opglabbeek, doet haar eerste BA verpleegkunde. 
 
 

Freek (Nederland, 64 jaar) gepensioneerd, woonachtig in Lommel sedert 2011. 
 
 

Marc (België, 42 jaar) veroordeeld voor gewapende overval tot 4 jaar cel, woonachtig in 
Antwerpen in afwachting van zijn strafuitvoering. 
 
 
 
 

 Bereken de zetelverdeling in jouw gemeente (voeg blad toe). 

Juist of fout? Verbeter indien nodig. 
 

a) De gemeenteraad moet elke maand samenkomen.   J/F 
 

b) 1/3 van de raadsleden kan de gemeenteraad samenroepen. J/F 
 

c) Een politiezone bestaat altijd uit meerdere gemeenten.  J/F 
 

d) Elke burger mag vanaf de leeftijd van 18 een voorstel formuleren aan de gemeenteraad.
         J/F 
 

e) Voor Vlaamse en Waalse gemeenten gelden andere regels. J/F 
 

f) Een gemeente met minstens 100.000 inwoners is verplicht om districtsraden op te richten.
         J/F 
 

g) De burgemeester zit automatisch de gemeenteraad voor.  J/F 
 

h) De grootste partij levert de burgemeester.    J/F 
 
 



25  Mijn gemeente en ik! – Verkiezingen 2012 

 

Bibliografie 

Artikels 
 
De Becker, A., Vlaamse tieners voelen zich bovenal Belg: 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1467513/2012/07/10/Vlaamse-
tieners-voelen-zich-bovenal-Belg.dhtml 
Dobbelaere, B., Professor Johan Ackaert over lokale verkiezingen: “Het kiessysteem is niet altijd zo 

democratisch”: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=G19T4T50 

Lieten, I. en E. Robeyns, Eén op vier Limburgse gemeenten krijgt meer gemeenteraadsleden: 
http://www.elsrobeyns.be/images/dbimages/docs/gemeentelijkemandatenna2012.pdf 

Boeken 
 
Ackaert, J., Politiek in mijn gemeente, Leuven: Politeia, 2006. 
Ackaert, J., Stem lokaal: de gemeenteraadsverkiezingen, Averbode: Averbode, 2012. 
Dujardin, J. en B. Weekers., Gemeentedecreet en gemeentewet geannoteerd, Brugge: Die Keure, 2009. 
Reynaert, H. en B. Dobbelaere, De gemeente ont(k)leed: wegwijs in uw gemeente, Brugge: Vanden Broele, 
2006. 

Brochures 
 
Agentschap voor binnenlands bestuur van de Vlaamse overheid e.a., Startersboek voor 
gemeenteraadsleden, Izegem, 2006. 
VVSG, Rechten en plichten raadsleden, Brussel, 2008.  

Internetbronnen 
 
http://binnenland.vlaanderen.be/decreet/gemeentedecreet 
http://www.adviesraden.be/juridische-info/jeugdraad  
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Districts_en_loketwerking/20111014_decentralisatie_Ant
w_510kb.pdf http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenten/  
http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjss/leerkrachten/dossierkast/gemeente1.html 
http://www.dewakkereburger.be/index.php/participatie-in-wetten-en-decreten/lokale-overheden/39-
gemeentedecreet-voorstellen-van-burgers-verzoekschriften 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&table_name=wet&la=N&cn=19940217
30 
http://www.herzele.be/?page=1&id=203&id2=645&level=2&id3=&template=2&pag=645 
http://www.lokalebesturen.be/model/index_nl.phtml 

http://www.lokalepolitie.be 
http://www.vlaanderen.be/nl/ontdek-vlaanderen/provincies-en-gemeenten 
http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/lokale-en-provinciale-
werking/financien-van-lokale-besturen 

http://www.vlaanderenkiest.be/regelgeving  

https://www.belfius.be/NR/rdonlyres/9F48C473-AE8E-46F2-B53D-
1BBD73347F5C/0/FinancesNlDEF.pdf 
 

 
 
 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1467513/2012/07/10/Vlaamse-tieners-voelen-zich-bovenal-Belg.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1467513/2012/07/10/Vlaamse-tieners-voelen-zich-bovenal-Belg.dhtml
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=G19T4T50
http://www.elsrobeyns.be/images/dbimages/docs/gemeentelijkemandatenna2012.pdf
http://binnenland.vlaanderen.be/decreet/gemeentedecreet
http://www.adviesraden.be/juridische-info/jeugdraad
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Districts_en_loketwerking/20111014_decentralisatie_Antw_510kb.pdf
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Districts_en_loketwerking/20111014_decentralisatie_Antw_510kb.pdf
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenten/
http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjss/leerkrachten/dossierkast/gemeente1.html
http://www.dewakkereburger.be/index.php/participatie-in-wetten-en-decreten/lokale-overheden/39-gemeentedecreet-voorstellen-van-burgers-verzoekschriften
http://www.dewakkereburger.be/index.php/participatie-in-wetten-en-decreten/lokale-overheden/39-gemeentedecreet-voorstellen-van-burgers-verzoekschriften
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&table_name=wet&la=N&cn=1994021730
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&table_name=wet&la=N&cn=1994021730
http://www.herzele.be/?page=1&id=203&id2=645&level=2&id3=&template=2&pag=645
http://www.lokalebesturen.be/model/index_nl.phtml
http://www.lokalepolitie.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/ontdek-vlaanderen/provincies-en-gemeenten
http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/lokale-en-provinciale-werking/financien-van-lokale-besturen
http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/lokale-en-provinciale-werking/financien-van-lokale-besturen
http://www.vlaanderenkiest.be/regelgeving
https://www.belfius.be/NR/rdonlyres/9F48C473-AE8E-46F2-B53D-1BBD73347F5C/0/FinancesNlDEF.pdf
https://www.belfius.be/NR/rdonlyres/9F48C473-AE8E-46F2-B53D-1BBD73347F5C/0/FinancesNlDEF.pdf


26  Mijn gemeente en ik! – Verkiezingen 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn gemeente en ik! is een ontdekkingstocht doorheen de gemeentepolitiek. Want wat 
weten we echt over het bestuurniveau dat het dichtst bij ons staat? Met deze bundel kom 
je te weten wat een gemeente exact inhoudt, wat het gemeentebestuur doet en hoe de 
gemeenteraadsverkiezingen verlopen. 
 
Elke school mag deze bundel vrij van elke kost gebruiken voor intern gebruik. Dit mits 
vermelding van de auteur. Niets uit deze bundel mag gebruikt worden voor commerciële 
doeleinden van welke aard dan ook. 
 
Geert Stienissen, de auteur van deze bundel, is leerkracht en politicoloog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


