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1. Inleiding 

 
Binnen gemeenten en OCMW’s staat het bestuur in voor het maken van de beleidskeuzes - de 
beleidsbepaling. Zij beslissen wat er gerealiseerd wordt. De administratie is verantwoordelijk voor het 
vertalen van deze beslissingen naar de praktijk - de beleidsuitvoering. Maar ook de beleidsvoorbereiding 
is een opdracht van de administratie, met andere woorden het bestuur adviseren bij het maken van deze 
keuzes. Hiervoor leveren ze hen gestructureerde informatie aan over wat leeft in de gemeente, welke 
regelgeving van toepassing is, de ontwikkelingen binnen hun vakgebied, … 
 
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de opmaak van een nieuw 
meerjarenplan voor de periode 2020-2025 doorliep de administratie een heel traject op het vlak van 
beleidsvoorbereiding.  
 

• Zo werd de beleids- en beheerscyclus die bij de opmaak van het vorige meerjarenplan 
opgelegd werd door de Vlaamse overheid, intern geëvalueerd.  

• We organiseerden burgerbevragingen om rechtstreekse input van burgers te verzamelen over 
onze gemeente. Zo was er in het voorjaar van 2018 een ‘beleidscafé’, in 2017 een ‘buurtbabbel 
stationsomgeving’, in 2016 een tevredenheidsbevraging over onze dienstverlening...  

• We brachten de diensthoofden en heel wat beleidsdeskundigen samen tijdens een ‘denkdag 
omgevingsanalyse’ om tendensen en bedreigingen of opportuniteiten in te schatten.  

• Tenslotte brachten we ook heel wat cijfer- en onderzoeksmateriaal over onze gemeente samen 
om stellingen te kunnen staven en duiden.  

 
Het resultaat hiervan is deze inspiratienota omgevingsanalyse die het bestuur een beeld geeft van de 
belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren en zo een insteek wil bieden voor het volgende 
meerjarenplan. Belangrijk om te vermelden is dat de omgevingsanalyse een verplicht onderdeel uitmaakt 
van de meerjarenplanning sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus bij de start van de voorbije 
legislatuur.  
 
Waar in de nota bepaalde ideeën, mogelijke 
oplossingen, … geformuleerd worden, gaat het 
louter om suggesties die door de politiek kunnen 
afgewogen worden naar haalbaarheid en 
wenselijkheid. De beleidskeuzes zelf blijven 
uiteraard voorbehouden voor de volgende 
bestuursploeg. Dit document is bedoeld ter 
inspiratie van het beleid, vanuit de wens om 
constructief bij te dragen tot de toekomst van 
onze gemeente.  
 

  

 Bijzonder aan deze omgevingsanalyse is dat deze werd opgesteld door de medewerkers van 
gemeente en OCMW samen, aangestuurd vanuit het gemeenschappelijk managementteam en 
diensthoofdenoverleg. Op die manier zetten we alweer een stap in de verdere integratie tussen 
beide organisaties en bereiden we ons voor op de opmaak van een gezamenlijk meerjarenplan 
voor Denderleeuw. 
 

 Voor een deel van onze omgevingsanalyse en de opmaak van deze nota werden we ondersteund 
door de mensen van CC Consult. Zij selecteerden voor ons de belangrijkste data uit een berg aan 
informatie en legden de belangrijkste tendensen en uitdagingen vast in samenspraak met het 
managementteam en diensthoofdenoverleg. Dit maakt dat deze nota zeker niet exhaustief is en 
onze administratie nog voor heel wat andere uitdagingen staat. Bij de effectieve opmaak van het 
meerjarenplan bekijken we uiteraard het volledige plaatje. 



 Ambtelijke inspiratienota omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025   |   4 

2.  Hoe zijn we te werk gegaan? 

 
Deze nota bestaat uit 2 delen. In het eerste deel schetsen we tendensen en verwachtingen van externe 
stakeholders zoals burgers, verenigingen, bedrijven, … In het tweede luik zetten we onze interne bril op en 
kijken we naar de noden van onze medewerkers en onze organisatie als geheel. 
 

2.1 Deel 1: EXTERNE focus 
 
Om een beeld te geven van de uitdagingen (‘bedreigingen’) en kansen (‘opportuniteiten’) die op de 
gemeente afkomen, werden heel wat onderzoeken en bevragingen verwerkt die de administratie de 
voorbije maanden en jaren organiseerde. 
 
Denk maar aan: 

• het onderzoek van de jeugdopbouwwerker rond maatschappelijk kwetsbare jongeren van Uit De 
Marge (2012) 

• het belevingsonderzoek ‘Kinderen en jongeren in de nevelstad’ door Kind & Samenleving (2015) 
• het Startrapport kinderarmoede van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (2015) 
• het project ‘Ouder worden in je buurt’ waarbij senioren per wijk de kans kregen om deel te 

nemen aan verschillende gesprekssessies rond eenzaamheid, de knelpunten bij het ouder 
worden in je thuisomgeving… (2015-2016) 

• de interne en externe bevragingen rond onze dienstverlening door C-Smart (2016) 
• alle bevragingen in het kader van het traject rond kindvriendelijkheid (2016-2017): vragenlijsten 

voor en focusgroepgesprekken met medewerkers, het middenveld en kinderen en jongeren; 
belevingsonderzoek met inspraakmomenten tijdens de Buitenspeeldag, Buurtsport, in de 
buitenschoolse kinderopvang, in de vorm van een Grote Levensvragentocht voor tieners op de 
speelpleinwerking, bij de jeugdopbouwwerker, tijdens klasbezoeken aan het gemeentehuis 
waarbij leerlingen hun prioriteiten konden doorgeven als ‘gemeenteraadslid’, … 

• het cijfermateriaal van de dienst Opvoeden over onze baby- en peuteropvang, buitenschoolse 
kinderopvang, de scholen, … 

• de Klimaattafels in voorbereiding van het Klimaatplan (2017) 
• de Buurtbabbel waarbij bewoners uit de stationsbuurt aan gesprekstafels plaats namen (eind 

2017) 
• het Beleidscafé waarbij inwoners specifiek werden samengebracht in het kader van onze 

omgevingsanalyse. Hierop werden mensen uitgenodigd uit onze adviesraden, vrijwilligers, 
mensen uit het BIN-netwerk, uit de scholen… (2018) 

 
 
Vanuit hun expertise kregen al onze 
diensthoofden en vele beleidsdeskundigen 
een vragenlijst voorgeschoteld door CC 
Consult die voor ons peilde naar de externe 
factoren die een impact kunnen hebben op 
onze gemeente en onze organisatie.  
De vragenlijst was gebaseerd op het DESTEP-
model, een veelgebruikte methode om 
externe factoren in kaart te brengen. DESTEP 
staat voor: Demografische, Economische, 
Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische 
& Politiek-juridische factoren. Nadat deze 
vragenlijst werd ingevuld, konden we ons al 
een eerste beeld vormen van de verschillende 
tendensen over de diensten en clusters heen.  
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In het onderzoek naar de impact van de externe factoren werd ook heel wat extern cijfermateriaal 
verzameld om de bevindingen te kunnen staven: 

• de Lokale inburgerings- en integratiemonitor (2017) 
• de Gemeentelijke profielschets (2016) en de Gemeentemonitor (2018) van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur 
• de ING Focus voor lokale besturen: de demografische uitdaging, de woonproblematiek en de 

arbeidsmarkt (2018) 
• de BDO-benchmark gemeenten en Belfiusclusters rond financiële informatie (2016 vs 2015) 
• de bevraging CultuurContentement waaraan 5500 burgers uit heel Vlaanderen en Brussel 

deelnamen, waarvan 68 uit Denderleeuw, en de cultuurbeleving van hun gemeente deelden 
(2018) 

• het Energierapport van Eandis i.k.v. het Burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie (2011-
2017) 

• de Omgevingsanalyse van de VVSG met focus op kinderopvang (2018) 
• de Gezinsenquête van de Vlaamse overheid (2018) 
• Sleutels voor een sterk lokaal beleid rond nutsvoorzieningen van Eandis (2018) 
• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – operationalisering en toepassing geïntegreerde aanpak (sessie 

regio Aalst 2018) 
• Statistiek Vlaanderen bevolkingsvooruitzichten (2018-2035) 
• … 

 
Tenslotte hebben we de diensthoofden en 
deskundigen uitgenodigd om samen aan tafel te 
zitten op de denkdag omgevingsanalyse. Tijdens 
deze denkdag werd alle input besproken en 
samengevat om zo een duidelijk beeld te 
ontwikkelen over de verschillende tendensen die de 
komende legislatuur een grote impact zullen hebben 
op de gemeente en op onze organisatie, en waar dus 
zeker op moet ingespeeld worden. 
 

2.2 Deel 2: INTERNE focus 
 
In het tweede luik komen de opportuniteiten en bedreigingen aan bod over onze organisatie aan de hand 
van: 

• onze zelfevaluaties of TEA-times rond facility, financieel management, interne communicatie, ICT 
en de sociale dienst die ter voorbereiding van de externe organisatie-audit georganiseerd 
werden (2014-2015). 

• de organisatie-audits door Audit Vlaanderen bij gemeente en OCMW respectievelijk in 2014 en 
2015 waarbij de adequaatheid van het systeem van organisatiebeheersing gepeild werd. 

• de risico-analyse in het kader van informatieveiligheid door C-Smart om ons als organisatie in 
regel te stellen met de nieuwe GDPR-wetgeving (2017). 

• de evaluatie van de totstandkoming en uitvoering van het huidige meerjarenplan bij de 
medewerkers die er toen bij betrokken waren (2018). 

• het jaarverslag doelstellingenrealisatie van de gemeente (2014-2017) 
• de medewerkerstevredenheidsenquête ‘Welzijnswijzer’ bij alle medewerkers van gemeente en 

OCMW (2017) 
• het jaarverslag (2017) en jaaractieplan (2018) organisatiebeheersing van de gemeente 
• … 

 
Een van de grootste uitdagingen voor de organisatie is het vinden en bewaren van het evenwicht 
tussen de uitvoering van het beleid en de steeds toenemende eisen m.b.t het management van de 
organisatie.  
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 Deze nota kwam tot stand met input van velen en informatie uit tal van rapporten. Voor het 
comfort van de lezer kozen we voor de opmaak van een beknopte nota. Onze bedoeling is een 
heldere analyse weer te geven en inzicht te bieden in reële behoeften van stakeholders en van 
onze organisaties. Zo krijgt u als (toekomstig) beleidsmaker een aantal kapstokken die u toelaten 
gerichte keuzes te maken voor de toekomst.  
 

 Belangrijk om te vermelden is dat verwijzingen naar bronnen in dit document geen politieke 
voorkeuren reflecteren van de mensen die hieraan hebben meegewerkt. De bronnen dienen 
louter als insteek voor cijfermateriaal, interessante ideeën, … 
 

 Mocht u toch meer duiding wensen bij deze nota, dan kan u steeds terecht bij onze administratie 
voor een woordje uitleg. 
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3. Externe analyse  

 
 
In het eerste deel van deze inspiratienota focussen we op wat we leren van de externe invloeden 

op onze organisatie. We bekijken de impact van diverse factoren en geven de belangrijkste 

zaken weer waar onze burgers wakker van liggen. We overlopen deze vaststellingen in een 

aantal maatschappelijke stellingen die relevant zijn gebleken voor onze gemeente. We 

bundelen een aantal opvallende cijfers en vergelijken Denderleeuw met alle gemeenten en 

steden in het Vlaams gewest enerzijds en met vergelijkbare steden in de Belfiuscluster 

anderzijds. Voor Denderleeuw zijn dit de ‘goeduitgeruste gemeenten en kleine steden met 

toenemend aantal jongeren’.1 

 
 
 
 
  

                                                                      
1 Belfiuscluster ‘goeduitgeruste gemeenten en kleine steden met toenemend aantal jongeren’ omvat volgende 
gemeenten/steden: Boom, Borsbeek, Hemiksem, Niel, Willebroek, Menen, Denderleeuw, Geraardsbergen, Ninove, 
Hamme, Zelzate, Ronse, Temse en Leopoldsburg. 
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3.1 Denderleeuw vergrijst én verjongt… 
 
 
We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken maar op basis van de prognoses die de Vlaamse overheid 
heeft opgesteld, zien we dat de stijgende tendens qua inwonersaantal zich de komende jaren zal blijven 
voortzetten in onze gemeente. 2 Deze stijging wordt ook voorspeld voor vergelijkbare gemeenten en het 
Vlaams Gewest in het algemeen, maar zet zich in Denderleeuw nog iets sterker door. 
 
 

 
 

Figuur: Geobserveerd (2017) en geprojecteerd (2018-2035) aantal inwoners  

 
 
Als we de prognoses verder uitdiepen in verschillende leeftijdscategorieën zien we dat de 65+’ers, de 0- tot 
2-jarigen en de 10- tot 19-jarigen de sterkst stijgende groepen zullen zijn. Gezinnen met kinderen, jongeren 
en senioren vormen dan ook belangrijke potentiële doelgroepen voor de komende legislatuur. 
 
 

 
 
  

                                                                      
2 http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035  
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VERG RIJ ZING 
 
Het aantal 65-plussers in Denderleeuw bleef de laatste jaren steevast stijgen.3 Hun aantal bedraagt 
momenteel 17% ten opzichte van de totale bevolking in onze gemeente en ligt iets lager dan het Vlaams 
gemiddelde (19,5%).4  
 
 

 
 
 
Belangrijk ook om mee te nemen inzake de vergrijzing zijn de cijfers die recent bekend gemaakt werden 
rond de verwachte toename van dementie in Vlaanderen. Het verdict? Tegen 2035 zouden er ruim 40% 
meer personen met dementie zijn.5 Bovendien blijft het aantal alleenwonende ouderen (75+) stijgen: van 
ongeveer 375 personen in 2000 naar 575 in 2017, een vergelijkbaar cijfer als in de rest van de provincie.6 
 
 

 
 
                                                                      
3 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
4 Gemeentelijke profielschets Denderleeuw, najaar 2016 
5 ’40 procent meer mensen met dementie in 2035’, De Standaard, 28/08/2018 
6 Provincies in cijfers 
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Als we kijken naar de voorzieningen voor ouderen, dan zien we dat de tevredenheidscijfers in onze 
gemeente beduidend lager liggen dan in de rest van Vlaanderen: 50% tevredenheid in Denderleeuw ten 
opzichte van 74% in het Vlaams Gewest.7 
 
 

 
 
 
Ook het aantal plaatsen in de ouderenzorg is een belangrijke factor. Daar zien we dat het aantal plaatsen per 
1000 65-plussers in Denderleeuw de voorbije jaren iets lager lag dan in vergelijkbare gemeenten of het 
Vlaams Gewest. Maar de laatste jaren werd deze stijgende trend in het aantal plaatsen toch min of meer 
bijgebeend in onze gemeente.  
 
 
 
 

Uit een nieuwe studie blijkt dat de structurele wachtlijsten in de woonzorgcentra (WZC) van drie jaar 
geleden over het algemeen niet meer van toepassing zijn en de gemiddelde bezettingsgraad de 
voorbije drie jaar stilaan daalde.8 Er zou dus algemeen gesproken geen tekort meer zijn aan WZC’s in 
ons land.  
Enkele van de verklaringen: de capaciteit werd de voorbije jaren almaar uitgebreid, we leven langer in 
goede gezondheid, technologische innovaties verhogen de zelfredzaamheid, de dienstverlening voor 
senioren aan huis neemt toe, het zorglandschap wijzigt, de veranderende voorkeur van mensen om in 
de eigen omgeving ouder te worden… 

 

                                                                      
7 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
8 ‘“De mythe ontkracht”: geen tekort aan rusthuizen in ons land’, volgens nieuwe studie, Het Nieuwsblad, 24/09/2018 – 
studie van consultancybureau Probis i.o.v. ING 
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VERJONGING 
 
Samen met de toenemende vergrijzing stijgt in Denderleeuw, meer dan in gelijkaardige besturen, ook het 
aantal jonge inwoners sterk. In 2007 woonden in onze gemeente 3700 minderjarigen, in 2017 waren dat er 
4700. Daarmee bedraagt deze leeftijdscategorie 40% van de totale bevolkingsaangroei en vertegenwoordigt 
zij ongeveer 23% van onze totale bevolking. Kinderen en jongeren zijn de sterkst stijgende bevolkingsgroep 
in Denderleeuw met een stijging van meer dan 30% sinds 2004.  
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Uit rapporten blijkt dat het aantal plaatsen die we nu ter beschikking hebben in de baby- en 
peuteropvang onder het Vlaamse gemiddelde ligt.9 In 2014 was er slechts voor 29,7% van alle 
kinderen tussen 0 en 2,5 jaar kinderopvang beschikbaar in Denderleeuw, in vergelijking met ± 40% 
van de kinderen in Vlaanderen dat terecht kan in de kinderopvang.10 In 2015 en 2016 werden al 
stappen ondernomen om het aanbod uit te breiden. Hiermee zitten we op het niveau van de 
vergelijkbare gemeenten, maar nog steeds een pak onder het Vlaamse gemiddelde.  

 
 

 
 
 
 

Volgens de Gemeentemonitor is 89% van onze inwoners het er mee eens dat er voldoende aanbod is 
op het vlak van kleuter- en lager onderwijs en is 84% tevreden over de onderwijsvoorzieningen in 
Denderleeuw.11 De voorbije jaren werd extra geïnvesteerd in bijkomende plaatsen in onze 
basisscholen met middelen van de Vlaamse overheid om de groeiende groep lagere schoolkinderen 
een plaatsje te kunnen bieden. Stilaan schuift deze groep op naar de middelbare scholen en zullen 
de problemen zich ook daar beginnen stellen. Het verzamelde cijfermateriaal uit onze gemeente 
maakt in het najaar van 2018 deel uit van de capaciteitsmonitor van de Vlaamse overheid die de 
grootste noden zal detecteren en middelen zal verdelen. 

 
 
 

Opportuniteiten  
 
VERG RIJ ZING 
 
De vergrijzing van de bevolking brengt de opportuniteit met zich mee om een sterk en actief 
vrijwilligersbeleid uit te bouwen. Ouderen kunnen op deze manier blijven participeren in de samenleving, 
betrokken blijven en er kan met beperkte middelen veel worden bereikt.  
Een pool van vrijwilligers kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het begeleiden van jongeren, hulp in het 
ontmoetingshuis of tijdens evenementen, hulp in scholen en rusthuizen, toerisme, …  
 
 

Bovendien kan onze seniorenraad meer gekoppeld worden aan de doelgroepenwerking voor 
senioren in de gemeente voor een sterkere samenwerking op tal van vlakken.   

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                      
9  https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
10 Startrapport Kinderarmoede 2015 
11 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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De vergrijzing zorgt ook voor een 
stijging in de vraag naar zorg. Zo 
blijkt uit bevragingen bij de 
Denderleeuwse senioren dat heel wat 
mensen maar beperkt op de hulp van 
hun kinderen kunnen rekenen, zij vaak 
ook zelf mantelzorger zijn, de 
bestaande dienstverlening niet gekend 
is en dat er veel vraag is naar 
ondersteuning bij administratieve 
taken zoals de aanvraag van premies. 
Bovendien zijn zij vragende partij voor 
één aanspreekpunt voor hun vragen bij 
de gemeente.12  
 
Momenteel werkt het Vlaams 
zorglandschap nog gefragmenteerd en 
is het onvoldoende voorbereid om 
goede, geïntegreerde zorg te kunnen 
bieden aan personen met een zorgnood (senioren, mensen met een handicap, …).13 Maar met het nieuw 
decreet Lokaal sociaal beleid wil Vlaanderen deze lijn vanaf 2019 versterken zodat ze de hoeksteen kan 
vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg zowel voor iemand 
met een zorgnood als voor zijn mantelzorger.  
 
Binnen deze grote hervorming kadert de oprichting van eerstelijnszones om het werk van lokale 
overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Denderleeuw is toegetreden tot een 
eerstelijnszone samen met Aalst, Lede, Erpe-Mere en Haaltert. Hierbinnen zullen de structuren vorm krijgen 
waar zorgaanbieders en lokale overheden de integrale zorg op het lokale niveau zullen organiseren in 
samenwerkingsverbanden en buurtzorg.  
Bedoeling is de verzuiling van de zorg te verminderen en burgers centraal te plaatsen in een dienstverlening 
die toegankelijk is voor iedereen. De focus verschuift van het behandelen van ziektes naar het voorkomen 
ervan en naar het behalen van een optimale levenskwaliteit binnen de grenzen van het mogelijke.  
 
Via het lokaal sociaal beleid kan een lokaal bestuur bijdragen aan een leefomgeving die stimuleert tot 
gezonder leven en een betere levenskwaliteit. Denk aan de inrichting van publieke ruimte die uitnodigt tot 
beweging en interactie, investeringen in sportinfrastructuur, stimuleren van gezonde huisvesting, 
preventieve acties in het kader van Gezonde Gemeente, …  
 
Met de introductie van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) of 1 aanspreekpunt voor alle zorgvragen kan 
bovendien gewerkt worden aan een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en 
voorzieningen. Aan lokale besturen wordt gevraagd een regierol op te nemen inzake lokaal sociaal beleid en 
dit op te nemen als onderdeel in de meerjarenplanning. Een hele uitdaging voor de komende jaren. 
 
 

Gekoppeld aan dit lokaal sociaal beleid en het aanbod van de eerste lijn zijn de thuiszorgdiensten 
binnen het OCMW. Daar zijn heel wat medewerkers in het getouw om bij mensen aan huis warme 
maaltijden te leveren, te poetsen, karweitjes uit te voeren, … Omdat deze dienstverlening ook op de 
privémarkt wordt aangeboden, we een zekere concurrentie vormen en er sociale correcties mogelijk 
zijn, bekijken we een eventuele geleidelijke afbouw van onze thuiszorgdiensten.  
Het is hierbij zeker niet de bedoeling om medewerkers te ontslaan, wel om mensen die op pensioen 
gaan of zelf kiezen om te vertrekken niet meer te vervangen of de medewerkers in te schakelen 
binnen andere diensten in onze organisatie. Zo zouden we de nettokost op exploitatie op termijn 
aanzienlijk kunnen laten dalen. 

 
 
 

                                                                      
12 Eindrapport Ouder worden in je buurt, Denderleeuw 
13 www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen 



 Ambtelijke inspiratienota omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025   |   14 

VERJONGING 
 
De verjonging zal dan weer zorgen voor een nieuwe, jeugdige dynamiek in de gemeente. Kinderen en 
jongeren geven doorheen de belevingsonderzoeken aan erg begaan te zijn met diverse thema’s zoals 
mobiliteit, openbare ruimte, vrije tijd, milieu, welzijn... Ze hebben hierrond vaak frisse en interessante ideeën, 
en geven ook het belang hiervan aan. Het is een duidelijk signaal naar de gemeente dat kinderen en 
jongeren voor diverse thema’s, mits de juiste omkadering en begeleiding, een competente en 
deskundige partner kunnen en willen zijn in het maken van keuzes en beslissingen in onze gemeente.14   
 
De verjonging in onze gemeente biedt ook 
de kans om het aanbod aan activiteiten 
voor deze doelgroep uit te breiden en om 
lokale initiatieven op maat van kinderen en 
jongeren te stimuleren en te ondersteunen. 
Binnen de huidige dienstverlening merken 
we op dat het aanbod zich voornamelijk richt 
op jongeren jonger dan 12 jaar. Dit draait 
momenteel op de maximumcapaciteit en is 
met de huidige bezetting moeilijk nog uit te 
breiden, terwijl hier wel vraag naar is.  
De dienstverlening voor 12+’ers is veel 
beperkter waardoor hier, in samenwerking 
met partners, nog ruimte voor verbetering 
is.15 De jongeren geven zelf aan dat zij andere 
verwachtingen hebben van de activiteiten 
(“wij gaan liever op uitstap”). Daarom stellen zij zelf bijvoorbeeld graffiti- of danslessen voor. Ook stellen de 
jongeren het nog meer naar hun zin te kunnen hebben wanneer er nog meer evenementen op hun maat 
zouden worden uitgewerkt.16 

 
De voorbije jaren is sterk ingezet op de huisvesting van jeugdverenigingen, met de intrek van Chiro 
Denderleeuw aan de opgefriste lokalen in de Thontlaan als eerste realisatie en nieuwbouwprojecten van 
Scouts & Gidsen Denderleeuw en JH Stam X en de jeugdverenigingen van Welle in de pijplijn.  
Toch stellen we tegelijkertijd nog vast dat slechts 35% van de inwoners vindt dat er in de gemeente 
voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd.17 Dit aantal is wel opmerkelijk lager dan in de meeste 
gemeenten binnen het Vlaams gewest.  
Om de infrastructuur voor de jeugd te verbeteren is het essentieel om te blijven investeren in speel- en 
ontmoetingsweefsel (dat aangenaam kan zijn voor iedereen), los van de jeugdverenigingen.18 In het rapport 
kind- en jeugdvriendelijke gemeente wordt het als volgt geformuleerd: “Er wordt vanuit de gemeente 
ingezet op speel- en ontmoetingsweefsel, wat verschillende mensen een positieve evolutie vinden. Het zal 
een uitdaging zijn om de plannen die hierrond bestaan verder in praktijk om te zetten. Daarnaast is het een 
uitdaging om voldoende plekken en/of aanbod te voorzien voor kinderen en vooral jongeren binnen de 
gemeente, waar zij op een laagdrempelige manier kunnen naartoe komen in hun vrije tijd.”19 20  
Bedoeling is om verder in te zetten op het betrekken van buurtbewoners bij nieuwe projecten en waar 
mogelijk inspraak te geven om het draagvlak voor het speel- en ontmoetingsweefsel verder te versterken. 

 
Investeringen die worden gedaan om tegemoet te komen aan noden van de jongere bevolking, kunnen ook 
positief zijn voor de oudere bevolking en vice versa. Zo zorgen lagere voetpaden bijvoorbeeld voor een 
betere toegankelijkheid voor beide groepen (vb. gebruik van kinderwagens en rolstoelen).21 Uit een 
bevraging leken de senioren van mening dat de voetpaden niet overal even aangepast zijn aan hun noden.22 

                                                                      
14 Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw, VVJ 
15 Situatieschets jeugdopbouwwerk Denderleeuw 
16 Eindrapport Denderleeuw Nevelstad 
17 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/  
18 Eindrapport Denderleeuw Nevelstad 
19 Rapport kind- en jeugdvriendelijke gemeente 
20 Visie op speel- en ontmoetingsruimte door de jeugddienst van gemeente Denderleeuw 
21 Beleidscafé 2018 – gesprekstafels mobiliteit en werken 
22 Rapporten ‘Ouder worden in je buurt – Iddergem’ en ‘Ouder worden in je buurt - Leeuwbrug’ 
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Een andere investering die zowel voor de jeugd als voor ouderen positief kan zijn is de inrichting van 
aangename ontmoetingsplekjes op ons openbaar domein.    

 
In 2016 tekende Denderleeuw in op het Traject 
Kindvriendelijke Gemeente. Dit is een gemeente of stad die 
doorheen haar volledige beleid streeft naar respect voor de 
rechten van het kind. De centrale idee is dat een 
kindvriendelijk beleid de leefbaarheid voor alle inwoners 
verhoogt. Begin 2018 werd de gedragenheid rond het streven 
naar een kindvriendelijke gemeenschap in onze gemeente 
duidelijk door de goedkeuring op de gemeenteraad van de 
visie en strategie inzake kindvriendelijkheid.  
Midden 2018 behaalden we het label van ‘Kindvriendelijke 
gemeente’. 23 Om dit waar te maken en het label te kunnen 
behouden, moet de keuze voor een kindvriendelijke strategie 
duidelijk blijken uit de opmaak van de volgende 
meerjarenplanning. Thema’s als verkeersveiligheid (aanpassen 
van de verkeersinfrastructuur voor fietsers,…), 
discriminatie/uitsluiting (pesten op school of in opvang / 
racisme bij jongeren) en participatie van kinderen en jongeren 
aan het beleid zijn in dat kader van belang, zoals blijkt uit het 
belevingsonderzoek.  
 
In de toekomst kan er voor de verschillende investeringen 
eventueel werk gemaakt worden van een doelgroepentoets 
per project op basis van de drie thema’s die in het rapport 
kindvriendelijke gemeente bepaald werden: kindreflex, integrale reflex en participatieve reflex. Zo kan er 
meer aandacht gaan naar de afstemming van projecten op de noden van de doelgroepen. De focus op 
kindvriendelijkheid zal een mentaliteitsverandering vragen bij de diensten en werkdruk genereren bij de 
trekkers en bij de jeugddienst in het bijzonder, maar zal in principe organisatiebreed leiden tot een soort 
kwaliteitslabel voor geïntegreerd werken. 
 
Wat ook de uitkomst zal zijn van de capaciteitsmonitor van de Vlaamse onderwijsadministratie, de gemeente 
kan opnieuw haar regierol opnemen en de scholen rond de tafel brengen met de Taskforce Onderwijs om 
verschillende mogelijkheden inzake capaciteit te bekijken: verdere afspraken rond samenwerking 
overwegen (vb. rond het aanbieden van specialisaties), efficiënter gebruik van bestaande gebouwen (zoals 
de Academie tijdens de schooluren), al dan niet opstarten van een Lokaal Overlegplatform (LOP) en een 
centrale aanmeldingsprocedure, …  
 
Ook als inrichtende macht moet de gemeente haar rol spelen: een visie bepalen voor het gemeentelijk 
onderwijs in de komende jaren, al dan niet zelf subsidiedossiers indienen, …  
Verder zal het ook van belang zijn mogelijke subsidiekanalen actief op te volgen en proactief lobbywerk 
te verrichten om de voorstedelijke context van Denderleeuw aan te kaarten. 
 
 

Bedreigingen/uitdagingen 
 
VERG RIJ ZING 
 
Uit de denkdag kwamen een heel aantal bedreigingen van de vergrijzing naar boven waaronder 
vereenzaming. Om dit tegen te gaan kan het positief zijn om ouderen in te zetten in het vrijwilligersbeleid 
(zoals al werd aangehaald), maar kan er bv. ook worden gedacht aan voldoende ontmoetingsmogelijkheden 
(aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen op het openbaar domein, ontmoetingsruimtes, aangepaste activiteiten 
eventueel in samenwerking met de woonzorgcentra), mindermobiele dienstverlening en buddywerking.24 25 

                                                                      
23 Kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw - eindrapport 
24 Rapporten ‘Ouder worden in je buurt – Iddergem’ en ‘Ouder worden in je buurt - Leeuwbrug’ 
25 Beleidscafé 2018 – gesprekstafels opvoeden en vrije tijd 
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Aanvullend op de vereenzaming is het de bedoeling 
om te vermijden dat ouderen uit de boot vallen in 
onze snel veranderende maatschappij. Hierbij is het 
belangrijk om bij de dienstverlening rekening te 
houden met deze leeftijdscategorie. Men kan het 
huidige aanbod (bv. de beschikbaarheid van de 
Buurtcomputer) evalueren en beter bekend maken 
via verenigingen en activiteiten voor en door 
senioren en in rusthuizen in onze gemeente. Zo 
gaven senioren in een bevraging zelf aan dat 
opleidingen i.v.m. het gebruik van een 
GSM/smartphone welkom zouden zijn hoewel hier 
vandaag al op wordt ingezet.26 De dienstverlening wordt immers ook steeds meer gedigitaliseerd waardoor 
de digitale kloof best zo klein mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds moeten volgens deze doelgroep ook 
andere niet-digitale opties behouden worden. Het ontmoetingshuis De Palaver biedt mogelijkheden om 
informatie dichter bij de senioren te brengen.  
 
 
VERJONGING 
 
De sterke verjongingstrend brengt verschillende 
capaciteitsproblemen met zich mee, zoals in de 
kinderopvang, de scholen, maar ook in het vrijetijdsaanbod 
(sportkampen, mogelijke ledenstops bij verenigingen, …).  
 
Zo kampen we met een capaciteitsproblematiek in de 
buitenschoolse kinderopvang (BKO). Gedurende 25 jaar 
buitenschoolse kinderopvang is de vraag naar opvang 
blijven stijgen. De laatste 10 jaar zien we een verdubbeling 
van het gemiddeld aantal kinderen dat we per dag 
opvangen.27 Daarnaast blijft het een uitdaging om nieuwe 
onthaalouders aan te werven. Dit heeft voornamelijk te 
maken met het onaantrekkelijk sociaal statuut.  
Bovendien is er sprake van een lange wachtlijst doordat 
de vraag naar baby- en peuteropvang veel groter is dan het 
aanbod in onze gemeente. Er is dan ook een duidelijke 
nood aan meer opvangplaatsen voor baby’s en peuters 
in onze gemeente. Om aan het Vlaams gemiddelde te komen (en ons voor te bereiden op de verwachte 
groei van deze doelgroep) kan er nog meer geïnvesteerd worden in infrastructuur, kan men gaan 
samenwerken met of uitbesteden aan private baby- en peuteropvang, …28  

 
Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid konden verschillende lagere scholen in Denderleeuw de voorbije 
jaren hun capaciteit uitbreiden. Maar intussen schuift de capaciteitsproblematiek ook sterk door naar de 
secundaire scholen. Op vraag van het departement Onderwijs voerden we ook in Denderleeuw recent een 
aanbodbevraging van de schoolcapaciteit uit bij de scholen op ons grondgebied. De aangeleverde cijfers 
zullen tegen eind 2018 verwerkt worden in de Vlaamse capaciteitsmonitor. Dan zal ook de verdeling van de 
middelen voor 2019-2021 bekend gemaakt worden. De verwachting is dat de middelen de komende jaren 
meer zullen toegespitst worden op de steden waar reële plaatstekorten bestaan en dat kleinere gemeenten 
zoals Denderleeuw uit de boot zullen vallen nu de capaciteitsmonitor op basis van nieuwe criteria 
berekeningen maakt.  
 
  

                                                                      
26 Ouder worden in je omgeving – eindrapport Leeuwbrug 
27 Cijfers Huis van het Kind Denderleeuw 
28 Beleidscafé 2018 – gesprekstafels opvoeden en vrije tijd 
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3.2 Onze inwoners wonen (te) dicht op elkaar  
 
 
Denderleeuw telde op 1 januari 2018 20.076 inwoners. In vergelijking met andere gemeenten in Oost-
Vlaanderen stellen we vast dat Denderleeuw de op één na hoogste bevolkingsdichtheid heeft (zie rode balk 
op figuur 6). Enkel de stad Gent scoort nog hoger.29  

Volgens prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse Regering zal het aantal inwoners van Denderleeuw 
opnieuw fors aangroeien tegen 2025, met een verwachte stijging van iets meer dan 6%. Dit percentage ligt 
merkelijk hoger dan de voorspelde groei bij vergelijkbare gemeenten en Vlaanderen (4 %).30 De zeer hoge 
bevolkingsdichtheid zal zich dus nog sterker laten voelen in de nabije toekomst en zal op tal van vlakken een 
belangrijke invloed hebben. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

                                                                      
29 https://provincies.incijfers.be/  
30 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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Ondanks de hoge bevolkingsconcentratie wonen de meeste inwoners wel graag in de gemeente of zijn ze 
tevreden over hun buurt, maar het cijfer ligt wel lager dan in de rest van het Vlaams Gewest.31 
 

 
 
 
De grote meerderheid is ook tevreden over zijn/haar woning in Denderleeuw (zie onderstaande figuur).  
Wat de tevredenheid betreft over het zicht op groen vanuit de woning scoren we nog ruim boven de helft 
maar wel een stuk minder dan het Vlaams gemiddelde: 62% in Denderleeuw t.o.v. 73% in Vlaanderen. Dit 
mag dus duidelijk meer zijn in Denderleeuw.  
Het aandeel van de inwoners dat aangeeft te beschikken over een private tuin aan de woning ligt in lijn met 
de rest van Vlaanderen, met name rond de 80%.32  
 
 

 
 
 
 

Opportuniteiten   
De stijgende bevolkingsdichtheid kan een 
hefboom zijn voor de aanpassing van het 
woonbeleid waarbij men andere 
woonvormen zoals co-housing (samen 
bouwen en wonen), kangoeroewoningen, 
samenhuizen (samen een 
woning/appartement huren), Community 
Land Trust (eigendom grond wordt 
gescheiden van eigendom woning), … kan 
gaan stimuleren.  
 
 
 
 

                                                                      
31 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
32 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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Uit de gesprekstafels van het beleidscafé blijkt dat een aantal inwoners een actief woonbeleid met meer 
sturing niet ongenegen is.33   
Heel wat deelnemers wensen bovendien een visie op lange termijn waarbij moeilijke knopen worden 
doorgehakt en ruimtelijke plannen in uitvoering worden gebracht. Men wil actie op het terrein zien: de 
realisatie van het RUP Centrum met een aantrekkelijk dorpsplein in Denderleeuw, inzetten op de 
ontwikkeling en verfraaiing van de stationsbuurt ondermeer met vergroening, meer groen in het algemeen 
in de dorpskernen, … Heel wat deelnemers aan het beleidscafé zegden “beschaamd te zijn om het 
dorpsplein van Denderleeuw aan bezoekers te tonen”... 
 
 

Bedreigingen/uitdagingen 
Uiteraard brengt de bevolkingsdichtheid heel wat bedreigingen/uitdagingen met zich mee die ook overal 
elders opduiken. Denderleeuw is de laatste jaren meer en meer geëvolueerd naar een gemeente met een 
grijs, verstedelijkt karakter zonder veel ademruimte.34 Er kwamen heel wat verkavelingen en appartementen 
bij, meestal zonder bijhorende groenvoorzieningen.  
Eén van de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren is om dit niet volledig te laten overslaan. Met 
behulp van een efficiënte en moderne ruimtelijke planning met respect voor de eigenheid van de 
gemeente moet dit mogelijk zijn, hoewel deze zeker ook haar beperkingen heeft door onze 
bevoegdheidsgrenzen als gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening, het kostenplaatje, … 
 
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.35 Zo mag er door de 
zogenaamde ‘betonstop’ niet meer in open ruimte gebouwd worden vanaf 2040.  
In tussentijd is het de bedoeling het gemiddeld bijkomende ruimtebeslag terug te dringen van 6 ha per dag 
vandaag naar 3 ha per dag in 2025. Wat onze gemeente betreft liggen de cijfers qua bebouwde oppervlakte 
iets lager dan de rest van Vlaanderen, maar wel net boven de vergelijkbare gemeenten binnen de cluster.36 

 
 

 
 
  

                                                                      
33 Beleidscafé 2018 – gesprekstafels duurzaamheid en aangename buurt 
34 Startrapport kinderarmoede 2015 
35 Brochure rond Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: “Samen werken aan de ruimte van morgen” 
36 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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 Als lokaal bestuur staan we voor de uitdaging meer mensen te laten wonen op minder ruimte en toch 
met voldoende groenvoorzieningen in de buurt. In de meeste gevallen is efficiënte ruimtelijke 
planning mogelijk met relatief kleine ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op 
een beperkt aantal plaatsen met een knooppunt aan goede voorzieningen kan dat betekenen dat er 
voor hoogbouw wordt gekozen om een sterke verdichting te realiseren. Of door ongebruikte 
gebouwen nieuw leven in te blazen met al dan niet tijdelijk ruimtegebruik, verontreinigde terreinen te 
saneren, maar ook door meer activiteiten te organiseren op dezelfde oppervlakte (bv. 
vergadergebouwen delen tussen bedrijven en de buurt, parkeerterreinen ’s avonds of in het weekend 
gebruiken voor andere doeleinden, bedrijfsdaken gebruiken voor gedeelde zonnepanelen of 
stadslandbouw, windmolens in landbouwgebied, …).  
Meer doen met minder ruimte dus, maar zonder toe te geven op woonkwaliteitsnormen én met 
voldoende groenvoorzieningen zoals duidelijk werd aangekaart tijdens het Beleidscafé, de Denkdag 
omgevingsanalyse, op jijkiest.be37 of zoals we kunnen opmaken uit de tevredenheidscijfers rond 
groen in de buurt uit de Gemeentemonitor. 
 

 
Om mensen te overtuigen naar de dorpskernen te komen wonen hebben we ondermeer gezinswoningen 
met tuinen nodig en/of de nabijheid van kwalitatief en publiek toegankelijk groen. Groen en bouw kunnen 
meer verweven worden. Wanneer mensen kunnen kijken op groen, stijgt de tevredenheid en 
aantrekkingskracht van de buurt. Gemeentebesturen kunnen een leidende rol opnemen door de aanleg van 
extra groen maar ook door groenvoorzieningen af te dwingen of te onderhandelen met de bouwsector en 
ondernemingen. Want ook de private sector moet haar rol spelen in dit verhaal van verdichten én 
vergroenen. Ook burgers kunnen creatief betrokken worden voor bijvoorbeeld de aanleg van geveltuinen en 
groendaken. 
Ook lobbywerk bij de Vlaamse regering (al dan niet via de VVSG) kan nuttig zijn om bijvoorbeeld een 
moratorium op nieuwe verkavelingen te bekomen, hulp vanuit Vlaanderen bij de opmaak van ruimtelijke 
plannen met meer groenvoorzieningen, een andere financiering voor gemeenten waarbij het inrichten van 
open ruimte beloond wordt, … 

 
De open ruimte is nodig om overtollig regenwater op te vangen, als waterreservoir bij droogte, om 
gewassen te verbouwen, biodiversiteit te verzekeren, landschappen te bewaren en te ontspannen in het 
groen. Groene ruimtes (tuinen, parken, groene bermen, bomenrijen, vijvers, …) vangen bovendien 
temperatuurschommelingen op en zuiveren de lucht, zowel binnen als buiten de bebouwde ruimte. Met een 
moderne ruimtelijke planning en minder verharding kunnen we de schaarse ruimte dus ook 
klimaatbestendig gaan inrichten. 

 
De Vlaamse overheid wil het goede voorbeeld geven door eigen 
ruimtelijke projecten in het teken te plaatsen van een intensiever 
gebruik en het voorkomen van versnippering van de open 
ruimte. Zo zet ze in op woonprogramma’s in de buurt van 
voorzieningen en vervoersknopen, zoals stationsbuurten. 
Provincies, steden en gemeenten krijgen dan weer meer 
verantwoordelijkheden. Ze bepalen zelf op welke ruimtelijke 
projecten ze inzetten. Het idee van een strak planningsconcept, 
opgelegd door de Vlaamse overheid, verdwijnt. Lokale 
uitdagingen kunnen voortaan van onderaf worden aangepakt. 
Provincies en gemeenten doen dat met een eigen beleidsplan 
en met de  belangrijkste principes uit het Witboek Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen in het achterhoofd. 

 
Het bijsturen van ruimtelijke ordening is geen gemakkelijke 
opgave en vraagt tijd, maar gemeentebesturen hebben 
verschillende instrumenten in handen om het verschil te 
maken. Enkele voorbeelden uit het inspiratieboek ‘Gemeente 
voor de Toekomst’38: 
 

                                                                      
37 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/03/meer-groen-in-vlaanderen/  
38 De toekomst in lokale handen – Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid, Bond Beter Leefmilieu 
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Onder 3.1 benoemden we al dat de toename van de bevolking zich zowel bij de oudere als bij de jongere 
generatie situeert. Beide doelgroepen hebben een aangepast woonaanbod nodig. Onze gemeente staat dus 
voor de uitdaging om een betaalbaar, voldoende toereikend woonaanbod te realiseren.  
 
Het woonaanbod heeft de laatste 10 jaar een heel aantal wijzigingen ondergaan. In onderstaande tabel zien 
we de stijging van de prijzen van de verschillende woningtypes in Denderleeuw, vergelijkbare gemeenten 
en het Vlaams Gewest. De prijsstijging van de kleinere wooneenheden (appartementen, studio’s, …) valt 
meteen op. In Denderleeuw is de prijs van deze types bijna 30% meer gestegen dan het gemiddelde in 
vergelijkbare gemeenten en het Vlaams Gewest. 
 
 

 

 
 
 

                                                                      
39 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/  

Evolutie 
gemiddelde 
prijzen t.o.v. 
200539 

Dender-
leeuw 

(evolutie 
t.o.v. 
2005) 

Prijsevolutie 
Denderleeuw 

Cluster 
(evolutie 

t.o.v. 
2005) 

Prijsevolutie 
Cluster 

Vlaams 
gewest 

(evolutie 
t.o.v. 
2005) 

Prijsevolutie 
Vlaams 
gewest 

Appartementen, 
flats en studio's 

+87% 104.643€ 
(2005) 

195.157€ 
(2016) 

+54% 129.594€ 
(2005) 

199.590€  
(2016) 

+58% 144.060€ 
(2005) 

227.855€ 
(2016) 

Gewone 
woonhuizen 

+70% 138.808€ 
(2005) 

238.514€ 
(2016) 

+71% 194.582€ 
(2005) 

299.241€ 
(2016) 

+64% 139.648€ 
(2005) 

228.480€ 
(2016) 

Villa's, bungalows 
en landhuizen 

+26% 249.667€ 
(2005) 

314.083€ 
(2016) 

+36% 214.999€ 
(2005) 

291.579€ 
(2016) 

+33% 281.646€ 
(2005) 

374.705€ 
(2016) 

 Het RUP ‘wijziging van woonlagen’ van Opwijk is een voorbeeld van hoe in een landelijke 
dorpskern op een verantwoorde manier hogere bouwdichtheden gerealiseerd worden. Twee 
bouwlagen zijn er standaard. Op strategische locaties in het centrum maakt het RUP drie of vier 
bouwlagen mogelijk, onder meer in de stationsomgeving, de centrale boulevard, … 

 Het stadsbestuur van Leuven gaf een woongroep van zeven gezinnen een lap grond in erfpacht. 
Hierdoor besparen de cohousers geld voor de grondaankoop dat extra geïnvesteerd kan worden 
in duurzaamheid. 

 De stad Gent hanteert een groennorm van 10m2 per inwoner (vaak minstens 20 in het 
buitenland). Met een stedenbouwkundige verordening geeft de overheid de garantie dat 
gewonnen open ruimte groen blijft. 

 Ontharding door speelplaatsen te vergroenen, garageboxen te vervangen door buurttuinen, … 
 Mechelen en Boechout legden al een wettelijk kader vast voor cohousingprojecten om 

problemen inzake vergunningverlening of eigendomsverdeling op te lossen. 
 Voor het delen van schoolinfrastructuur bestaat het stappenplan ‘Wegwijzer van Slim Gedeeld’. 
 De ‘Duurzaamheidsmeter Wijken’ van de Vlaamse overheid is een hulpmiddel om een 

bouwproject te evalueren voor verschillende thema’s, o.a. mobiliteit, groenontwikkeling, 
waterbeheer en energiegebruik. 
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De forse prijsstijging in de kleinere wooneenheden hangt met verschillende factoren samen, zo ook met het 
aantal eenoudergezinnen dat in onze gemeente het hoogst ligt binnen de provincie Oost-Vlaanderen en de 
groei van het aantal (oudere) alleenwonenden.40 Daarnaast blijkt uit een burgerpeiling dat de prijzen van 
rusthuizen en serviceflats mensen afschrikken.41  
 

 
 

 
 
 
Om de negatieve tendensen aan te pakken is het in de komende jaren belangrijk om consequent in te zetten 
op een duurzaam woonbeleid: inzetten op levensloopbestendig (ver)bouwen, leegstand en verwaarlozing 
aanpakken, woonkwaliteit bewaken, energiezuinig/neutraal (ver)bouwen, …  
 
Ook inzake het sociaal woonbeleid moeten keuzes gemaakt worden. Op korte termijn zal de gemeente het 
bindend sociaal objectief (BSO), opgelegd vanuit het Vlaams Woonbeleid, behalen. Om eerder in te zetten op 
kwaliteit dan kwantiteit en rekening houdende met de grote bevolkingsdichtheid werd tijdens de huidige 
legislatuur beslist het aantal sociale woningen op ons grondgebied niet verder uit te breiden. Wanneer het 
BSO behaald is kan er gekozen worden om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten om nog meer 
sociale woningen te realiseren. Tot op heden werd dit soort convenant niet afgesloten. Vraag is of dit 
standpunt inzake de niet-uitbreiding van het aantal sociale woningen in de volgende beleidsperiode verder 
wordt gevolgd.  
 

Met de keuze voor een niet-uitbreiding zou er meer ingezet kunnen worden op renovaties in 
bestaande panden zodat de woonkwaliteit voor (kandidaat-)bewoners kan verbeterd worden waar 
nodig. Daarnaast kan ook de bekendheid versterkt worden naar kandidaat-verhuurders toe om hun 
eigendom te verhuren via een sociaal verhuurkantoor om het aanbod aan betaalbare woningen een 
duwtje in de rug te geven. 

 
 

 

                                                                      
40 https://provincies.incijfers.be/  
41 Eindrapport ‘Ouder worden in je buurt’ 
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Naast de ruimtelijke aandachtspunten kan de bevolkingstoename ook voor een druk op de openbare 
dienstverlening zorgen. De verhoging zal het sterkst voelbaar zijn bij de publieksdiensten zoals 
Burgerzaken, de sociale dienst en doelgroepenwerking, Vrije Tijd en Stedenbouw. 
 
 

Tot slot steken verschillende samenlevingsproblematieken in Denderleeuw de kop op, als 
rechtstreeks gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid in de gemeente. Ook de volgende 
bestuursploeg zal voor een delicate evenwichtsoefening komen te staan in het zoeken naar 
voldoende aanbod en openbare infrastructuur voor de divers samengestelde bevolking in alle 
leeftijdscategorieën enerzijds en het bewaken van de leefbaarheid van onze gemeente, met 
voldoende ruimte voor ontmoeting maar ook voor privacy en rust anderzijds (zie verder). 
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3.3 Mobiliteit in de knoop: (te)veel verkeer op (te) weinig 
ruimte 

 
 
Verkeersveiligheid is voor heel veel mensen in de gemeente een 
probleem. Er worden heel wat opmerkingen gegeven omtrent de 
fiets- en wandelveiligheid. Auto’s staan verkeerd geparkeerd, er 
wordt overdreven snel gereden, sommige voet/fietspaden zijn in 
slechte staat of ontbreken, te smalle straten, smalle voetpaden, er zijn 
zebrapaden op onlogische plekken,… Onder meer de stationsbuurt 
en de omgeving van scholen en andere plaatsen waar veel kinderen 
en jongeren komen zijn op die manier vaak niet veilig.42  
 

Opportuniteiten   
Op vlak van bereikbaarheid is er in Denderleeuw een vlot bereikbaar station en is er de nabijheid van de 
autosnelweg. Hierdoor scoort Denderleeuw goed voor wat betreft het woon-werkverkeer: maar liefst 36% 
van de bevolking gebruikt hiervoor het openbaar vervoer, tegenover slechts gemiddeld 16% in Vlaanderen.43 
De verdere ontwikkeling van een aangename en functionele omgeving rond het station kan zowel voor de 
mobiliteit, de omgeving als de lokale handel positieve effecten hebben. Zo kunnen nog meer inwoners 
aangetrokken worden tot het gebruik van het openbaar vervoer.  
 

 
 
 
Net als ruimtelijke ordening is ook het mobiliteitsdomein volop in evolutie. Zo wordt steeds meer prioriteit 
gegeven aan voetgangers en fietsers en ingezet op elektrische en gedeelde mobiliteit. Hoe? Door de aanleg 
van een kwalitatieve openbare ruimte waar ingezet wordt op kernversterking, het creëren van 
voetgangerszones, fietsnetwerken en verkeersluwe wijken, het opwaarderen van trage wegen, het voorzien 
van laadinfrastructuur, het opstellen van een actieplan voor autodelen, … Ter inspiratie44: 

 

                                                                      
42 Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw, VVJ en Beleidscafé 2018: Gesprekstafel Werken & Mobiliteit 
43 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
44 De toekomst in lokale handen – Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid, Bond Beter Leefmilieu 

 ‘Laboratoria Mobiele Alternatieven’ is een participatief modeltraject waarbij mobiliteitsknelpunten 
onder de loep genomen worden door bewoners, gebruikers, mobiliteitsprofessionals en 
beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve oplossingen. Deze draaien al proef in 
Geraardsbergen, Waregem, Beveren (Melsele), Evergem (Belzele), Borsbeek, Lint, Kortessem, 
Londerzeel, … 

 Het Netwerk Duurzame Mobiliteit legt een database met goede voorbeelden aan (www.duurzame-
mobiliteit.be/lokale-bereikbaarheid).
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Bedreigingen/uitdagingen 
Ondanks het feit dat het station in Denderleeuw vrij centraal gelegen is, speelt de auto toch nog een (te) 
grote rol in voor- en natransport. Naast de hogere verkeersintensiteiten tijdens de spitsperiodes, zorgt de 
wagen ook voor een hogere parkeerdruk in de omgeving van het station. Bijna 40% van de inwoners vindt 
dat er in de gemeente onvoldoende parkeerplaatsen zijn voor de inwoners.45 Maatregelen om de fiets en 
het openbaar vervoer aan te moedigen voor voor- en natransport, kunnen er meteen ook voor zorgen dat de 
autodruk in het centrum daalt.46  
 
 

 
 
 
De inwoners van Denderleeuw blijken sowieso nog sterk autogericht te zijn: slechts ¼ neemt wekelijks de 
fiets en minder dan ½ gaat soms te voet voor korte verplaatsingen.47 
 
 

 
 

 
 

                                                                      
45 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
46 Mobiliteitsplan Denderleeuw 2013 
47 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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Dit lage cijfer kan gerelateerd zijn aan de beschikbaarheid en veiligheid van de fiets- en voetpaden. 
Minder dan 30% van de inwoners is van mening dat er voldoende fietspaden aanwezig zijn in de gemeente 
en slechts 43% van de inwoners vindt dat het voldoende veilig is om te fietsen in Denderleeuw. Bovendien 
zegt de meerderheid van de Denderleeuwenaars dat het verkeer onvoldoende veilig is om hun kinderen 
alleen naar school te laten gaan48.  
 
 

 
 
 
Het mag duidelijk zijn dat onze wegeninfrastructuur niet meer is aangepast aan het drukke verkeer van 
vandaag. Op veel plaatsen is er onvoldoende ruimte om zowel voor wagens, als voor fietsers én voetgangers 
meer plaats op de baan te voorzien. Er zullen dus duidelijke mobiliteitskeuzes moeten gemaakt worden. 
Het thema ‘verkeersveiligheid’ kwam bij de verschillende gesprekstafels van het Beleidscafé 2018 spontaan 
aan bod en leeft sterk bij onze inwoners: het invoeren van zone 30 of eenrichtingsverkeer in drukke 
centrumstraten waar momenteel weinig ruimte is voor de zwakke weggebruiker kwam bv. regelmatig terug 
als verbeteractie voor de volgende legislatuur.49 Ook het weren van vrachtverkeer uit de dorpskernen en in 
schoolomgevingen, en het verbreden van voet- en fietspaden kwamen vaak ter sprake als mogelijke 
maatregel. Het thema ‘verkeersveiligheid’ is bovendien 1 van de prioritaire thema’s van de strategie voor 
kindvriendelijke gemeente.50  
 
Momenteel beschikken we over weinig actueel cijfermateriaal omtrent het thema mobiliteit (het 
Mobiliteitsplan dateert al van 2013 en is in grote lijnen uitgevoerd). Het is een uitdaging om op structurele 
basis cijfermateriaal te verzamelen en hierop beleid te baseren. We beschikken wel over cijfers als 
snelheidsmetingen of de evolutie van het aantal verkeersongevallen. Het aantal ongevallen gaat sinds 2008 
in dalende lijn in Denderleeuw, maar ligt wel iets hoger dan vergelijkbare gemeenten en het Vlaams 
Gewest.51 Verkeersveiligheid is en blijft dus een belangrijke uitdaging. 
 

 

 
 
 

 

                                                                      
48 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/  
49 Beleidscafé 2018 – gesprekstafels mobiliteit en werken, veiligheid en dienstverlening 
50 Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw, VVJ 
51 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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Hoewel Denderleeuw bijzonder veel uitdagingen kent op 
vlak van mobiliteit, liggen niet alle kaarten in handen van 
de gemeente zelf. Het vormt dan ook een belangrijke 
uitdaging voor de nieuwe bestuursploeg om op hogere 
bestuursniveaus het nodige lobbywerk te verrichten 
zodat Denderleeuw meer en sneller middelen kan krijgen 
om de stationsomgeving en de verbindingen tussen de 
gewestwegen te verfraaien en te optimaliseren qua 
verkeersveiligheid, toegankelijkheid, ...  

 
 
 
In 2018 zou het Mobiliteitsplan Vlaanderen af moeten zijn, afgestemd met het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen en het Klimaatbeleid. Dit Mobiliteitsplan is niet zomaar een vrijblijvend toekomstbeeld. Het legt 
concrete doelstellingen vast, zoals minstens 40% van de woon-werkverplaatsingen moet in 2030 met het 
openbaar vervoer, te voet of per fiets gebeuren; het aantal autoverplaatsingen op afstanden tot 5 kilometer 
wordt gehalveerd, …  
 
  



 Ambtelijke inspiratienota omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025   |   28 

3.4 Welvaartsindicatoren over het algemeen positief… 
 
 
Om de economische situatie van Denderleeuw te analyseren baseren we ons op twee indicatoren: de 
werkzaamheidsgraad (hoeveel % van de beroepsactieve bevolking52 is aan het werk) en de 
werkloosheidsgraad. Bij deze indicatoren valt op dat Denderleeuw een hoge werkzaamheidsgraad en een 
gemiddelde werkloosheidsgraad heeft.53 De Denderleeuwse inwoner beschikt bovendien over een goed 
gemiddeld inkomen.54 De lokale tendensen zijn goed en zichtbaar gelinkt aan de Vlaamse trends.  
 
 

 
 

 
 
 

Opportuniteiten   
Door de ligging en het grote aantal treinverbindingen heeft Denderleeuw nog een behoorlijk potentieel 
op economisch vlak. Het totale aantal handelspanden per 1.000 inwoners is gemiddeld beduidend lager 
dan in de provincie, en ook het aantal zelfstandigen op de totale werkende bevolking is aan de lage kant in 
vergelijking met de provincie.55 Het stimuleren van de ontwikkeling van KMO-zones en het stimuleren van 
ondernemers om zich te vestigen in Denderleeuw kan extra jobs creëren en een mogelijke bron van 
inkomsten genereren voor investeringen en dienstverlening in de toekomst. 
 
 
 
                                                                      
52 Beroepsactieve bevolking: diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief 
op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden) 
53 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
54 https://provincies.incijfers.be/  
55 https://provincies.incijfers.be   
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De economische activiteiten situeren zich voornamelijk rond de N40556. We stellen vast dat zowel lokale 
bedrijven als grotere ketens dit zien als het economisch centrum van onze gemeente. Hierdoor ligt het 
economisch centrum op een andere plaats dan onze dorps- en wooncentra. Aan het station en in het 
centrum zijn dan weer voornamelijk kleinhandelszaken met een beperkte winkelvloeroppervlakte actief.57  
 
Bovendien zijn de handelslinten Guido Gezellestraat en Alfons De Cockstraat eerder woonlinten aan het 
worden. 58 Het beleid zal een duidelijke visie moeten uitwerken over deze verschillende polen en beslissen 
waar ze vooral op wil inzetten. Zo kan ons station meer als troef uitgespeeld worden bij potentiële 
werkgevers als belangrijk vervoersknooppunt. 
 
 

 
 

Winkelaanbod op kaart voor Denderleeuw, 2017 

 
 
 

                                                                      
56 Feitenfiches detailhandel Denderleeuw (Detailhandel Vlaanderen) 
57 Feitenfiches detailhandel Denderleeuw (Detailhandel Vlaanderen) 
58 Voorlopige versie van het integraal detailhandelsplan dat dit najaar gefinaliseerd wordt. 
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Wat de aantrekkelijkheid van ons winkelaanbod betreft leverde een bevraging in 2013 bij 73 respondenten 
op een schaal van 1 tot 5 geen negatieve of positieve uitschieters op, maar vooral scores tussen 2,5 en 3,5. De 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt aanzien als het meest positieve punt van onze 
winkelvoorzieningen.59 
 

 
 
 
Wanneer we kijken naar de verplaatsingen die mensen maken om dagelijkse goederen aan te kopen, zien we 
dat onze inwoners in de 1e plaats uitwijken naar Liedekerke, dan Aalst en Ninove. Omgekeerd zien we dat 
inwoners uit Liedekerke vooral naar Denderleeuw trekken voor hun dagelijkse inkopen en dat we ook voor 
mensen uit Haaltert en Affligem in de top 3 staan. 

 

                                                                      
59 Voorlopige versie van het integraal detailhandelsplan dat dit najaar gefinaliseerd wordt. 

 Het integraal detailhandelsplan dat wordt opgemaakt in samenwerking met Solva, UNIZO en de 
middenstandsraad, kan een leidraad zijn voor de economische visie van de nieuwe bestuursploeg. In 
het plan zal een economische, ruimtelijke en vastgoedanalyse worden opgenomen, worden 
strategische keuzes bepaald en een actieplan klaargestoomd voor onze detailhandel.  
Het plan wordt eind 2018 verwacht. 

Koopvlucht  
Dagelijkse goederen 

Denderleeuw Erpe-Mere Haaltert Lede Liedekerke Affligem 

Plaats 1 Liedekerke Aalst Ninove Aalst Denderleeuw Aalst 

Plaats 2 Aalst Lede Aalst Wetteren Ninove Liedekerke 

Plaats 3 Ninove Haaltert Denderleeuw Erpe-Mere Aalst Denderleeuw

Plaats 4 Haaltert Herzele Erpe-Mere Dendermonde Ternat Asse 

Plaats 5 Affligem Wetteren Herzele Gent Roosdaal Ternat 

 

 Het nieuwe decreet Handelsvestigingen geeft gemeenten de mogelijkheid om in een RUP of met 
een verordening kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden af te bakenen om vervolgens het 
winkelaanbod te gaan sturen. Zo voer je een stimulerend beleid voor kleinhandel in de kern en rem 
je baanwinkels af. 
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Inzetten op (een uitbreiding van de) sociale tewerkstelling – de huidige ‘tijdelijke werkervaring’ (TWE), 
vroeger artikel 60 genaamd - kan voor onze gemeente twee grote voordelen bieden. Enerzijds worden 
bijkomende tewerkstellingsplaatsen gecreëerd voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
waardoor deze doelgroep actief kan benaderd worden om aan de slag te gaan. Dit kan een positieve 
bijdrage leveren rond de problematiek van kansarmoede. Tewerkstelling is immers hét middel om uit 
armoede te geraken en de integratie in de maatschappij te bevorderen. Er is wel vaak een lange en 
arbeidsintensieve weg af te leggen, maar het werpt op termijn zijn vruchten af. Anderzijds kan er door deze 
projecten ingespeeld worden op een lokale nood die niet wordt opgenomen door de reguliere economie. 
 
Het toeristisch-recreatief potentieel van de Dendervallei wordt vandaag onderbenut. Het aanbod is 
versnipperd en biedt op het eerste zicht weinig identiteit. Het gebied ligt letterlijk en figuurlijk in de marge 
van een aantal grote toeristische entiteiten en verdwijnt daardoor al te vaak van de toeristisch-recreatieve 
radar. Daarom ondertekende Denderleeuw midden 2018 de samenwerkingsovereenkomst ‘Samen werk 
maken van een beleefbare Dendervallei’ samen met heel wat andere steden en gemeenten langs de Dender 
(Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, Liedekerke, Roosdaal, …) en partnerorganisaties (Toerisme Oost-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) voor een termijn van 2 jaar. Na afloop 
evalueerden de partners de samenwerking en werd beslist projectmedewerkers aan te werven om het 
strategisch actieplan te realiseren. 
 
Als partner van het Strategisch Project Denderland engageren we ons om werk te maken van een beleefbare 
Dendervallei door het toeristisch-recreatief potentieel op een kwalitatieve en duurzame wijze te ontwikkelen 
over de grenzen van gewesten, provincies, gemeenten, toeristische regio’s, organisaties en sectoren heen. 
Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan andere ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei (bv. 
economische ontwikkeling, waterbeheersing, mobiliteit, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, 
energietransitie, kernversterking,  versterking van de ruimtelijke kwaliteit, …). 
 
Het ‘ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei’ bevat een uitgebreide reeks voorstellen tot 
acties. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt prioritair ingezet op: uitwerken van een 
communicatiestrategie en –producten, versterken van het toeristisch fiets- en wandelproduct voor de 
Dendervallei, stimuleren van nieuwe initiatieven rond beleving op en langs het water en stimuleren van 
horeca aan de Dender. Dit biedt kansen voor de uitbreiding van het huidig toeristisch aanbod in 
Denderleeuw.  
 
 

Bedreigingen   
Mede door de bijzondere ligging zijn de meeste horecazaken en andere winkels weggetrokken uit het 
centrum van Denderleeuw en de verbindingsas tussen het centrum en het station. Uitdaging is dan ook om 
het centrum van Denderleeuw nieuw leven in te blazen, zoals in het verleden reeds is geprobeerd door de 
jaarlijkse organisatie van een bloemenmarkt en een outlet-markt op het dorpsplein.  
 
Het RUP Centrum voorziet o.m. in de 
aanleg van een verkeersvrij dorpsplein 
in Denderleeuw en in de aanleg van 
een Denderpark nabij het centrum. Ook 
de vernieuwing van het gemeentehuis 
en de integratie van zowel bibliotheek 
als Huis van het Kind bieden 
mogelijkheden om het centrum 
opnieuw aantrekkelijk te maken voor 
de inwoners. Uiteraard mag het 
mobiliteitsaspect hierbij niet uit het 
oog worden verloren (voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt, 
aantrekkelijk voor zwakke 
weggebruikers…).  
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Een paar interessante cijfers op een rijtje: het aantal leegstaande handelspanden kende tussen 2014 en 2016 
een duidelijke stijging in Denderleeuw. Sindsdien is het cijfer gestagneerd. De leegstand in Denderleeuw ligt 
nog net onder het Oost-Vlaams gemiddelde. Bovendien gaat het voornamelijk om aanvangs- en langdurige 
leegstand en veel minder om structurele leegstand zoals we zien in de rest van Oost-Vlaanderen. Leegstand 
vinden we terug aan het station en in het centrum.60 
 

 
 

 
 
 
Over het algemeen vindt 71% van de inwoners dat er voldoende winkels in de buurt zijn voor dagelijkse 
boodschappen. Dit ligt volledig in lijn met de cijfers die we zien voor het Vlaams Gewest. Als we kijken naar 
de tevredenheid over die shopping- en winkelvoorzieningen in de gemeente, dan ligt die score meteen een 
pak lager: slechts 45% van onze inwoners is hierover tevreden, t.o.v. 63% in het Vlaams Gewest. De 
tevredenheidscijfers zijn het slechtst voor het aanbod aan restaurants en eetcafés in de gemeente. Slechts 
35% van de Denderleeuwenaars is tevreden over het lokale horeca-aanbod (t.o.v. 73% in Vlaanderen). 
 
 

 
 
  

                                                                      
60 Voorlopige versie van het integraal detailhandelsplan dat dit najaar gefinaliseerd wordt. 
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3.5 … maar de stijgende kansarmoede wordt een 
kernuitdaging  

 
 
Hoewel het gemiddeld inkomen per inwoner goed is en gelijk loopt met de trend in de rest van 
Vlaanderen61, zijn er toch een heel aantal inwoners in onze gemeente (vooral in Leeuwbrug en Hemelrijk 
bijvoorbeeld) die het minder makkelijk tot zeer moeilijk hebben op financieel vlak. We lijsten een aantal 
kenmerkende cijfers op. 
 
 

 
 
 

Opvallend is de daling van de welvaartsindex de laatste jaren in onze gemeente. 62 Deze index is 
indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Deze wordt berekend als 
het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een gemeente in vergelijking met dezelfde 
waarde voor België (= index 100). Een index hoger dan 100 betekent dat dit inkomen hoger ligt dan 
het nationaal gemiddelde, wat dus nog positief is voor Denderleeuw. Maar de dalende trend is 
duidelijk en sinds 2013 duiken we onder de cijfers van de provincie - een trend om aandacht aan te 
besteden. 

 
 
 

 
 
 

                                                                      
61 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
62 https://provincies.incijfers.be/  
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De laatste jaren zien we een stijging van het aantal leefloondossiers, een stijging die zich ook in de rest 
van Vlaanderen, zelfs nog sterker, doorzet.63 
 
 

 
 

Aantal personen met een (equivalent) leefloon i.k.v. het Recht op Maatschappelijke Integratie  
of Maatschappelijke hulp per 1000 inwoners 

 
Denderleeuw telt ook bijna dubbel zoveel klanten met een budgetmeter ten opzichte van het gemiddelde in 
Oost-Vlaamse gemeenten. Dit wil zeggen dat zij het moeilijk hebben om hun elektriciteitsfactuur te 
betalen.64 
 
 

 
 
 
Een andere indicator voor mensen die het moeilijk hebben zijn de uithuiszettingen. Jaarlijks schommelt het 
aantal verzoekschriften tot een uithuiszetting rond de 15 à 20 dossiers.65 Door een nauwe samenwerking en 
onderlinge communicatie tussen het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren ligt het aantal effectieve uithuiszettingen nog relatief laag. Daarnaast zorgt het OCMW ook 
voor een proactieve benadering van mensen die een huurachterstand oplopen in hun sociale woning of die 
een verzoekschrift tot uithuiszetting ontvingen.  
 
 

 
 
 

                                                                      
63 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
64 https://provincies.incijfers.be  
65 Cijfers OCMW Denderleeuw 
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Zoals we onder 3.2 al aangaven telt Denderleeuw binnen de provincie het hoogste aantal alleenstaande 
ouders met minstens één minderjarig kind. Dit is een groep die het sneller financieel moeilijk kan hebben en 
waar de nodige aandacht naar moet gaan.66 Ook voor de schooltoelages, die door de Vlaamse overheid 
worden toegekend aan gezinnen die over een beperkt inkomen beschikken, zien we dat onze gemeente 
hoge cijfers noteert: in 2017 ontving 27,2% van de leerlingen uit ons basisonderwijs een schooltoelage t.o.v. 
20,9% in onze provincie. In het secundair onderwijs is een gelijkaardige tendens waarneembaar.67  

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Denderleeuw hoog scoort op het vlak van geboortes in 
kansarmoede. Zo geeft de kinderarmoedebarometer al in 2014 aan dat Denderleeuw voor vijf van de zeven 
parameters in het hoogste kwartiel scoort en zich tot het minst sterke kwart van Vlaanderen moet rekenen: 68 

• voorkeursregeling in de ziekteverzekering: 6,34% (percentiel 82) 
• eenoudergezinnen: 10,44% (percentiel 91)  
• kansarmoede-index Kind & Gezin: 6,76% (percentiel 67)  
• onderwijs kansarmoede indicator voor kleuteronderwijs: 0,84 (percentiel 87) 
• rechthebbenden leefloon + eq. leefloon: 1,83% (percentiel 92)  
• referentiepersoon werkt niet: 9,28% (percentiel 67)  
• een of beide ouders niet EU-nationaliteit: 9,25% (percentiel 88)  

 
Daarnaast nemen we er de kansarmoede-index bij die het percentage geboorten in kansarme gezinnen 
aangeeft. Deze barometer voor armoedeproblematiek ligt onder het Vlaams gemiddelde maar sinds 2010 
stellen we een zeer sterke stijging vast. In 2010 lag dit cijfer nog onder de 3%, in 2017 noteren we een cijfer 
van maar liefst 11%. Dit betekent dat meer dan 1 op 10 kinderen in Denderleeuw nu geboren wordt in een 
kansarm gezin. Opvallend hierbij is ook dat bijna 60% van de gezinnen in kansarmoede gelinkt zijn aan een 
migratieachtergrond. Gezinnen in deze doelgroep blijven dus extra kwetsbaar. 
 
 

 
 

 
 
Kansarmoede is spijtig genoeg een groeiend probleem binnen alle Vlaamse gemeenten en een complexe 
problematiek. Dit vergt dan ook een integrale aanpak op verschillende beleidsniveaus en een visie op lange 
termijn.69   
 

                                                                      
66 https://provincies.incijfers.be  
67 https://provincies.incijfers.be  
68 Eindrapport kind- en jeugdvriendelijk Denderleeuw, VVJ 
69 Beleidscafé 2018 – gesprekstafel welzijn en diversiteit 
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Opportuniteiten 
In 2014 stelde de Vlaamse overheid middelen ter beschikking 
voor steden en gemeenten met een verhoogde concentratie 
kinderarmoede op hun grondgebied. Op dat moment bedroeg 
de kinderarmoede-index in Denderleeuw 6,8%. Denderleeuw 
diende een subsidiedossier in en kreeg met de middelen een 
stimulans om een lokaal integraal kinderarmoedebeleid te 
ontwikkelen. Het bestrijden van kinderarmoede werd een van de 
prioritaire beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en er werd 
een samenwerkingsconvenant afgesloten met 
Samenlevingsopbouw vzw.  
 
De voorbije jaren zette de gemeente sterk in op de aanpak van 
kinderarmoede in de vorm van verschillende projecten zoals 
onze ruilwinkels, Samenspel (laagdrempelige 
ontmoetingsmomenten voor jonge gezinnen), Rap op Stap 
(vrijetijdsadvies voor mensen met een klein budget), de 
coördinatie en de opstart van ons ontmoetingshuis De Palaver.  
De overeenkomst met Samenlevingsopbouw loopt nog tot 2019. 
Een van de opportuniteiten is de verdere uitbouw van De 
Palaver met linken naar het Huis van het Kind, buurtwerk, 
buddywerking, … ter innerlijke versterking van kwetsbare mensen. 
 
Via Samenlevingsopbouw is er ook een onderwijsopbouwwerker aan de slag die scholen ondersteunt in de 
uitbouw van hun gelijke kansenbeleid. Armoede is daarbinnen een belangrijk aandachtspunt van de 
onderwijsopbouwwerker: hulp aan ouders voor de aanvraag van schooltoelagen, scholen ondersteunen in 
het ontwikkelen van een kostenbeleid, leerkrachten sensibiliseren rond het thema armoede, het aanbieden 
van huiswerkbegeleiding aan de doelgroep, het concept ‘brede school’ bekijken i.s.m. andere diensten en de 
scholen, … Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen 
werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.  
 
Dit hangt samen met de oefening die de administratie momenteel uitvoert rond de organisatie van onze 
buitenschoolse kinderopvang en de samenwerking met de scholen. We onderzoeken de piste van 
decentralisatie waarbij de opvang zo veel mogelijk terug naar de scholen zou kunnen worden gebracht. 
Deze manier van werken kan eenvoudiger zijn voor de ouders, zorgen voor een afschaffing van het 
busvervoer en inzetten op een optimaal gebruik van de schoolgebouwen. De mogelijke pistes en financiële 
consequenties moeten nog in kaart worden gebracht: inzet personeel, samenwerking met en eventuele 
investeringen in scholen, organisatie vakantieopvang, …  
 
Verder is er sinds 2016 ook een jeugdopbouwwerker aan de slag via vzw Uit De Marge die zich specifiek 
richt naar tieners uit kwetsbare gezinnen met ondermeer De Fietsfabriek, het jeugdlokaal The Hangout in De 
Palaver, een samenwerking met Buurtsport, … 
 
Sinds 2014 zijn de kinderarmoedecijfers in Vlaanderen nog verder gestegen, ook in Denderleeuw. Daarom 
werd vanuit het OCMW – samen met Ninove en Geraardsbergen waar de problematiek ook sterk aanwezig is 
- een bijkomend project ‘KinderKansen’ opgestart. Maatschappelijk werkers leggen huisbezoeken af bij 
jonge kansarme gezinnen om hen beter te informeren over hun basisrechten en middelen waar ze recht op 
hebben om hun kansen te vergroten. Bedoeling is om tegen 2020 een 700-tal kinderen en hun ouders te 
bereiken in de drie gemeenten. 
 
Ook de verdere uitbouw van het Huis van het Kind is een belangrijke opportuniteit. Dit kan door 
verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben, meer met elkaar te 
verbinden zoals kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, ouderschap en opvoedingsondersteuning, 
geestelijk welbevinden, … In het kader van een subsidieoproep moeten Huizen van het Kind werk maken 
van volgende aanbodsvormen: opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, ambulant en mobiel aanbod 
in preventieve gezinsondersteuning en een aanbod in preventieve gezinsondersteuning met het oog op 
versterking van onderwijskansen. Dit zijn de vijf pijlers die belangrijk zijn voor de uitbouw van een Huis van 
het Kind. 
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Armoede heeft niet alleen te maken met een gebrek aan financiële middelen, maar ook met het ontbreken 
van een sociaal netwerk, het missen van essentiële vaardigheden, ... Bovenop het aanbod via 
Samenlevingsopbouw en Uit De Marge werden verschillende zeer laagdrempelige initiatieven genomen 
zoals de organisatie van Tastoe (een maandelijks event met goedkope maaltijd en culturele activiteit), de 
gratis vormingen bij Buurtcomputer om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld, de organisatie van 
gesubsidieerde infosessies of workshops rond energiezuinig leven, budgetvriendelijke koken, fietslessen, een 
kerstbrunch, daguitstappen voor kwetsbare gezinnen via Rap op Stap, de inzet op gediversifieerde en 
inclusieve communicatie, … 
 
Begin 2019 wordt ook de UiTpas gelanceerd in Denderleeuw, een vrijetijdspas voor elke liefhebber van 
cultuur, sport, bibliotheek, … die zal aanzetten tot het ontdekken van andere en meer vrijetijdsactiviteiten. 
Voor mensen in armoede is aan de UiTpas ook een specifiek kansentarief verbonden: na een sociaal 
onderzoek ontvangen zij rechtstreeks de kortingen waar ze recht op hebben bij het gebruik van de UiTpas. 
Ook de huidige scholenkansenpas wordt geïntegreerd in de UiTpas vanaf schooljaar 2019-2020. 
Andere opportuniteiten kunnen zijn de uitbreiding van de tewerkstelling voor artikel 60’ers, de inzet op 
buurtwerk, de organisatie van buurtfeesten, de versterking van het onthaalbeleid voor nieuwe inwoners, … 
 

Bedreigingen 
Door de stijging van de armoedecijfers zal de druk op de bestaande basisvoorzieningen zoals het OCMW 
toenemen om tegemoet te komen aan de wettelijke vereisten, noden en behoeften, trends, … Mensen 
moeten actief toegeleid worden naar taallessen, opleiding en werk. Er worden ook meer leefloondossiers 
verwacht, een toenemende vraag naar hulp bij schulden, meer trajectbegeleiding, … Dit zal een grotere 
workload met zich meebrengen en druk zetten op het personeelsbestand. Want de vraag zal zijn of we 
kwaliteit kunnen blijven bieden wanneer de kwantiteit verhoogt. 
 
Ook de nood aan bijkomende basisvoorzieningen voor de doelgroep moet bekeken worden, in de vorm 
van meer vraag naar materiële hulp en ondersteuning zoals voedselhulp, psycho-sociale hulpverlening, een 
dienstencentrum, buurt- en ontmoetingshuizen, buddywerking, … 
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3.6 Een zeer diverse gemeente met 73 nationaliteiten 
 
 
Zoals we al vaststelden bij de kansarmoedecijfers is de grote diversiteit in Denderleeuw een indicator om 
rekening mee te houden. Volgens de laatste cijfers van de Integratie- en Inburgeringsmonitor was 7% van 
het totaal aantal inwoners in onze gemeente van vreemde nationaliteit in 2017.70 Dit betekent een 
verviervoudiging op 10 jaar tijd. Bij jongeren tot 18 jaar loopt dit cijfer zelfs op tot 25,5%.71 
 

 
 
 
Deze cijfers geven nog een vertekend beeld ten opzichte van de realiteit. Want een deel van de inwoners 
heeft de laatste jaren al de Belgische nationaliteit verworven. Dus moeten we voor de effectieve cijfers i.k.v. 
multiculturaliteit eerder kijken naar de herkomst van de inwoners. Hieruit blijkt dat bijna één op vijf inwoners 
een buitenlandse achtergrond heeft. Dit percentage ligt ver boven vergelijkbare gemeenten en is de laatste 
jaren gestegen tot net boven het Vlaams gemiddelde. Voor Denderleeuw gaat het om bijna een 
verdubbeling op 6 jaar tijd.  
 

 
 

 
 

                                                                      
70 Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, Denderleeuw, 2018 
71 Kindvriendelijk Denderleeuw portfolio 2018 
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Opportuniteiten 
In de vorige beleidsperiode is de keuze gemaakt om in te zetten op een versterkt onthaalbeleid voor 
nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan 
met vzw PIN (Partners in Integratie) die verschillende Vlaamse gemeenten ondersteunt bij de integratie van 
nieuwkomers. Enerzijds omwille van de sterke stijging van het aantal inwoners van buitenlandse herkomst in 
Denderleeuw en anderzijds omdat de vzw door haar proactieve werking een vangnet vormt voor diegenen 
die door de Vlaamse overheid niet aanzien worden als verplichte inburgeraars en door het Agentschap voor 
Integratie en Inburgering dus niet actief opgevolgd worden.  
 
Vzw PIN werkt met toeleiders in het gemeentehuis die alle nieuwkomers van buitenlandse herkomst 
opbellen en uitnodigen voor een onthaalgesprek waar sterk de nadruk wordt gelegd op het belang van het 
aanleren van de Nederlandse taal. Zo kunnen deze mensen toch naar NT2-lessen geleid worden, maar ook 
naar een inburgeringstraject of naar werk. Nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in de gemeente, krijgen 
hun rechten en plichten (bv. rond afvalbeheer) te horen en worden waar nodig opgevolgd. Maar ook 
oudkomers met integratienoden worden gesignaleerd bij de toeleiders. Ze vormen bovendien een 
meerwaarde voor de sociale diensten van het OCMW in hun ondersteuning naar nieuwkomers toe, 
bijvoorbeeld in de zoektocht naar een woning die vaak erg moeizaam verloopt. Het versterkt onthaalbeleid 
is eind 2017 opgestart. Vraag is of deze werking voldoet aan de verwachtingen en of deze lijn verder wordt 
doorgetrokken naar bijvoorbeeld ondersteuning voor het OCMW als opdracht voor vzw PIN? 

 
Met Speelplein AwimbaLieje hebben we als gemeente een troef in handen om kinderen en jongeren van 
alle nationaliteiten samen te brengen en hen te betrekken bij leuke vrijetijdsactiviteiten. Denderleeuw kent 
een heel diverse bevolkingssamenstelling en we zien dat we als gemeente via het speelplein deze gezinnen 
effectief bereiken. Alle animatoren hebben zelfs een specifieke taalopleiding gevolgd om kinderen die geen 
of weinig Nederlands spreken zo goed mogelijk te begeleiden in het Nederlands. Eind 2017 werd deze 
inclusieve speelpleinwerking bekroond met de provinciale prijs ‘Jeugdwerk voor allen’, specifiek gericht op 
het ondersteunen en stimuleren van toegankelijkheid en diversiteit in het jeugdwerk.  
 
Tal van andere vrijwilligers zetten vandaag reeds hun beste beentje voor om inwoners van buitenlandse 
herkomst te helpen om aansluiting vinden in onze samenleving. De buddywerking vanuit het OCMW, de 
huiswerkbegeleiding Jong-Leren, het sociaal-culturele Tastoe, het ontmoetingshuis De Palaver, Babbelonië, 
de samenwerking met het Huis van het Nederlands, met onze schoolopbouwwerker, inclusieambtenaar, 
jeugdopbouwwerker en coördinator van het ontmoetingshuis… Denderleeuw beschikt over veel actieve 
vrijwilligers waarvoor ondersteuning en waardering van groot belang is om het samenleven in onze 
superdiverse gemeente een extra duwtje in de rug te geven. Ook investeerde de gemeente in 
samenwerkingsverbanden (ADiL, …) en personeelsleden om een antwoord te kunnen bieden op de 
uitdagingen van deze superdiversiteit, en ging zij samen met het OCMW actief op zoek naar 
subsidiekanalen in dit verband.  
 
We hoeven als gemeente ook niet alles zelf te organiseren. We moeten oog hebben voor wat particulieren en 
verenigingen zelf al opzetten rond omgaan met diversiteit.72 Denk maar aan de projecten van vzw De 
(Ge)Buren, vzw Bolingo, … De gemeente kan hierbij een regisseursrol opnemen en goede initiatieven rond 
de versterking van ons sociaal weefsel faciliteren en waarderen zodat ze niet verloren gaan. Inzetten op de 
identiteit van de verschillende deelgemeenten Welle, Iddergem en Denderleeuw kan het 
gemeenschapsgevoel in deze deelgemeenten bovendien versterken.  
 
 

                                                                      
72 Beleidscafé 2018 – gesprekstafel welzijn en diversiteit 

 De toeleiders van vzw PIN zijn de voorbije maanden sterk gegroeid in het bijhouden van relevant 
cijfermateriaal inzake ons onthaalbeleid voor nieuwkomers. Dit kan in de toekomst meegenomen 
worden in onderhandelingen op Vlaams of federaal niveau om meer middelen te bekomen 
voor het integratiebeleid in onze regio. Mits het nodige lobbywerk samen met andere 
gemeenten in een soortgelijke situatie (Liedekerke, Ninove, …) kunnen mogelijk meer middelen 
verkregen worden naar het voorbeeld van de Vlaamse rand. 
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Bedreigingen/ uitdagingen 
Zowel in de statistieken als uit de ervaring van de diensten, zien we dat inwoners van buitenlandse herkomst 
op verschillende vlakken vaak minder goed scoren. Ze hebben vaker een zwakke positie qua huisvesting 
en op de arbeidsmarkt, lopen vaker schoolse achterstand op73 en nemen minder deel aan het 
vrijetijdsaanbod.74 In onderstaande tabel zien we bovendien dat de onderwijskansarmoede-indicator75 (OKI-
index) in Denderleeuw hoger ligt dan in het Vlaams Gewest.  
 
 

Onderwijsarmoede-indicator 

 

 

 

 
                                                                      
73 Cijfers uit de lokale inburgerings- en integratiemonitor van Denderleeuw (2016) 
74 Startrapport kinderarmoede 2015 
75 De OKI wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (Thuistaal niet Nederlands, Laag opleidingsniveau 
van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) 
waaraan de leerlingen voldoen ("aantikken"), gesommeerd voor alle leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal 
aantal leerlingen. 
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Tijdens het beleidscafé werd ook de taalproblematiek aangehaald die voornamelijk bij oudere 
allochtonen speelt.76 Er werd gesteld dat ouders hun kinderen vaak niet kunnen helpen omwille van geen of 
beperkte kennis van de Nederlandse taal en vaak een lagere opleiding.77  
In de grafieken hierboven zien we dat 22,1% van de leerlingen in het secundair onderwijs geen Nederlands 
spreekt thuis. Dit ligt veel hoger dan in andere Oost-Vlaamse gemeenten. Verder zien we dat 8,1% van de 
leerlingen in het secundair onderwijs twee jaar of meer schoolse achterstand heeft.  
De grafieken hierboven tonen dat de meerderheid van de leerlingen met schoolse vertraging het Nederlands 
niet als moedertaal hebben. Het taalprobleem maakt het voor de kinderen moeilijker om te volgen.78 Voor 
deze groep is het van belang dat zij betrokken worden bij initiatieven en activiteiten waar aandacht is voor 
armoede en taalmoeilijkheden (zoals NT2-lessen, Babbelonië, Samenspel, …). 
 
Scholen zullen nog meer voor de uitdaging komen te staan om in te zetten op sterk taalonderwijs, het 
ontwikkelen van een breed taalbeleid, omgaan met eenoudergezinnen en armoede, ouderparticipatie, 
huiswerkbegeleiding, … in samenwerking met de gemeentelijke schoolopbouwwerker die sinds kort 
opnieuw netoverschrijdend instaat voor het flankerend onderwijsbeleid. De voorbije jaren werden op dit 
vlak al heel wat stappen gezet die de komende jaren nog kunnen uitgebreid en verdiept worden. 
Bijvoorbeeld de uitbreiding van het project Jong-Leren onderzoeken (want ook oudere kinderen hebben 
nood aan huiswerkbegeleiding) of het aanmoedigen van scholen om huiswerkklassen op te starten of uit te 
breiden. Op het beleidscafé werd door sommigen gepleit voor een betere spreiding van anderstalige 
kinderen op onze scholen.79  
 
Als gemeente kunnen we ook: 

• verder oefenmomenten rond taal organiseren en uitbreiden (zoals Babbelonië) 
• een ‘buur’netwerk opbouwen om elkaar te leren kennen en op die manier het Nederlands te 

oefenen 
• anderstalige nieuwkomers blijven stimuleren om Nederlandse lessen te volgen (via 

onthaalgesprekken, een positieve taalcampagne, …) 
• werk maken van een duidelijk taalbeleid voor onze eigen werking en als handvat voor de hele 

gemeente  
• de middenstand ondersteunen in initiatieven om Nederlands te praten 
• de samenwerking met het Huis van het Nederlands onderhouden en uitbreiden indien 

noodzakelijk lessen organiseren op het grondgebied van Denderleeuw, … 
 
Hiertoe kan eventueel gewerkt worden met een diversiteitstoets binnen de administratie om de impact van 
bepaalde initiatieven voor de doelgroep in te schatten. 
 
 
Naast de taal- en armoedekwestie brengt diversiteit ook nog een andere heikele kwestie met zich mee, met 
name samenleven. In de gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid zien we dat het aandeel van 
de inwoners dat vindt dat de verschillende culturen in Denderleeuw goed met elkaar kunnen samenleven, 
veel lager is dan de gemiddelde score in het Vlaams Gewest. Bijna 40% van onze inwoners is het niet eens 
met deze stelling.80 
 
 

                                                                      
76 Beleidscafé 2018 – gesprekstafel welzijn en diversiteit 
77 Startrapport kinderarmoede 2015 
78 https://provincies.incijfers.be/  
79 Beleidscafé 2018 – gesprekstafel welzijn en diversiteit 
80 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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Een artikel uit De Standaard van het voorjaar van 2018 bevestigt deze cijfers. Denderleeuw prijkt zelfs 
in de top vijf van Vlaamse gemeenten waar inwoners vinden dat de verschillende culturen niet goed 
samenleven.81 We scoren bovendien het hoogst op de stelling “Ik vind dat er in mijn buurt te veel 
mensen uit een andere cultuur wonen’. Hier zien we vergelijkbare cijfers in kleinere gemeenten zoals 
Zele en Ronse waar het aantal nieuwkomers de laatste jaren ook sterk gestegen is.  

 
 

 
 
 
 
De antwoorden van onze inwoners op dit soort vragen geven aan dat de leefbaarheid in de gemeente een 
belangrijk issue is en dat er volgens een deel van de inwoners sprake is van samenlevingsproblemen. De 
redenen kunnen veelzijdig zijn: overlast en criminaliteit, de achteruitgang van de sociale mix in bepaalde 
wijken, ongelijkheid, racisme, discriminatie of onverdraagzaamheid, elkaar niet kennen, …  
 
 

                                                                      
81 ‘De ander als buur wordt het nieuwe normaal’, De Standaard, 20 maart 2018 
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Om verdere polarisatie/verdeeldheid te voorkomen kan deze maatschappelijke perceptie best op diverse 
manieren opgevangen worden. Een van de mogelijke pistes om deze problemen aan te pakken is de inzet 
van buurtopbouwwerkers. We zien immers dat de cijfers rond buurtcontacten telkens een stuk onder het 
Vlaamse gemiddelde liggen. Zo geeft 50% van de Denderleeuwenaars aan dat ze veel contact hebben met 
buurtbewoners, terwijl dit op Vlaams niveau bijna 10% hoger ligt. Idem voor de stelling ‘het is aangenaam 
om in de buurt met mensen te praten’: 72% van onze inwoners beaamt dit wel, maar opnieuw ligt dit 
ongeveer 10% lager dan de rest van Vlaanderen. Ook op het vlak van zorg dragen voor elkaar scoren we 57%, 
maar in Vlaanderen bedraagt dit 68%. Rond buurtwerking zijn er dus zeker stappen vooruit te zetten.  
 
Buurtwerking is iets dat vzw Samenlevingsopbouw kan opnemen om medewerkers in de wijken met 
problemen in te zetten en de sociale cohesie te versterken door middel van brugfiguren. Ook de oprichting 
en ondersteuning van buurtcomités behoort tot de mogelijkheden, integratietrajecten op maat 
(uitdiepen van buddywerking/investeren in “buur”netwerken om mensen in contact te brengen met 
elkaar/…), aangepaste communicatie voor de doelgroep, kansen op ontmoeting stimuleren o.a. door een 
gevarieerd vrijetijdsaanbod met voor elk wat wils, … Andere antwoorden staan verspreid in deze nota onder 
het thema Veiligheid, Wonen, Demografie, etc. 
 
 

 
 
 
Wanneer we kijken naar de algemene ‘buurthinderscore’ die aangeeft in welke mate inwoners het voorbije 
jaar hinder in hun buurt hebben ondervonden, zien we dat deze cijfers voor ‘echte hinder’ wat hoger liggen 
in Denderleeuw dan gemiddeld in Vlaanderen, maar voornamelijk gaan over ‘beperkte hinder’.82 Mogelijk 
kan een betere samenwerking tussen verschillende diensten zoals de gemeente, de lokale politie, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, opbouwwerkers, … helpen om deze vormen van hinder en beperkte hinder 
aan te pakken. 
 
 

                                                                      
82 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 
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3.7 Veiligheid staat hoog op het verlanglijstje van onze 
inwoners 

 
 
Eind 2017 bleek het station van Denderleeuw goed te scoren in een analyse van de federale politie, die de 
criminaliteitscijfers van het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen vergeleek met die van de stations 
van Aalst, Gent-Sint-Pieters en Sint-Niklaas. Denderleeuw bleek het laagste criminaliteitscijfer te hebben, 
op fietsdiefstallen na (waarvoor ook een opmerkelijke daling van het aantal feiten is vastgesteld: 27 
fietsdiefstallen in 2017, tegenover 51 in 2016 en 67 in 201583).  
 
Met 1350 geregistreerde misdrijven in 2016 scoren we als gemeente zeker niet ondermaats in vergelijking 
met een aantal buurgemeenten of andere regio’s in Oost-Vlaanderen. Voor Denderleeuw betekent dit 
concreet een daling ten opzichte van de voorbije jaren, waar ooit een piek genoteerd is van 1612 
geregistreerde misdrijven in 2014 en een stabiele situatie door de jaren heen (fluctuerend tussen 1250 en 
1650 feiten)84. Zo daalden o.a. het aantal vaststellingen van drugsfeiten, het aantal woninginbraken en het 
aantal diefstallen en afpersingen.85 86                                                    
 
 

 
 
 
Ook op vlak van verkeersveiligheid scoort Denderleeuw goed: jaarlijks gebeuren zo’n 50-tal 
verkeersongevallen met letsel op onze wegen, hetgeen neerkomt op 2,48 verkeersongevallen met letsel per 
1.000 inwoners in 2016. Dit cijfer is beduidend lager dan de 4,46 verkeersongevallen met letsel per 1.000 
inwoners in 2016 in onze provincie. Deze tendens is reeds 7 jaar geleden ingezet, en blijft zich verder 
doorzetten. Verkeersveiligheid is overigens nog steeds 1 van de prioritaire thema’s bij de lokale politie.87 
 
 
 

                                                                      
83 Jaarverslag 2017 Lokale Politiezone Denderleeuw - Haaltert 
84 https://provincies.incijfers.be/  
85 Jaarverslag politie 2016 
86 https://gemeentemonitor.vlaanderen.be  
87 Jaarverslag 2017 Lokale Politiezone Denderleeuw - Haaltert 
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Toch heerst er een groot subjectief onveiligheidsgevoel88. Slechts 42% van  de Denderleeuwenaars voelt 
zich nooit of zelden onveilig in de gemeente.89 Dit is een groter aantal dan in vergelijkbare Vlaamse 
gemeenten.  
 
 

 
 
 
20% van de inwoners geven zelfs aan dat zij een bepaalde 
buurt systematisch mijden omdat ze zich op die plaats niet 
veilig voelen.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                                      
88 Voor verkeersveiligheid: zie hierboven 4.3. Mobiliteit in de knoop: (te)veel verkeer op (te) weinig ruimte 
89 https://gemeentemonitor.vlaanderen.be  
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Dit gevoel van onveiligheid blijkt een moeilijk aan te pakken fenomeen in onze gemeente: de voorbije jaren 
zijn reeds heel wat acties ondernomen om hier iets aan te doen, en toch moeten we vaststellen dat de 
negatieve perceptie op vlak van veiligheid blijft leven bij de inwoners.  
 
Een greep uit de reeds lopende acties: 

• inzet van vaste camerabewaking op gevoelige plaatsen (bv. station) en sedert 2018 inzet van 
een mobiele camera in de strijd tegen sluikstort 

• wijkpost lokale politie in stationsomgeving in gebouw ‘Samtex’: deze was 43 uren per week 
open in 2017 (38 uren tijdens de wintermaanden) 

• een wijkagent die specifiek is toegevoegd voor het station in Denderleeuw, als 10de wijk binnen 
de lokale politiezone Denderleeuw – Haaltert 

• actie ‘propere buurt – aangename buurt’ met o.m. gerichte controles op particulier 
groenonderhoud door gemeenschapswachten, huisvestingsambtenaar en milieuambtenaar 

• vernieuwd GAS-reglement waarbij in 2017 maar liefst 134 boetes werden uitgeschreven om 
overlast door foutparkeerders tegen te gaan en 6 boetes in het kader van de actie ‘propere buurt 
– aangename buurt’ 

• constante inzet van 3 gemeenschapswachten die louter op gemeentelijke basis worden 
gefinancierd 

• Buurtinformatienetwerken (BIN’s) op het volledige grondgebied 
 
De meldingen van overlast die in 2017 bij de politie binnenkwamen via de lijn 101 tonen aan dat de 
inwoners van onze gemeente voornamelijk hinder ondervinden door geluid en door foutparkeren.90 Ook 
tijdens het beleidscafé werd geklaagd over het tekort aan parkeerplaatsen in onze gemeente en het vele 
foutparkeren dat hieruit voortvloeit.91 
 
 

 
 
 
De hoge bevolkingsdichtheid, zeer grote diversiteit en mobiliteitsknoop in onze gemeente brengen 
dergelijke klachten al snel met zich mee. Een antwoord bieden op deze 3 thema’s kan dan ook dadelijk mee 
aan de basis liggen van een lange termijnoplossing voor de perceptie van onveiligheid die leeft bij onze 
inwoners.  
 
Bovendien wordt meer en meer naar de gemeente en het OCMW gekeken als lokale partner in het hele 
veiligheidsverhaal. Zo is de burgemeester sinds kort aangeduid als voorzitter van de Lokale Integrale 
Veiligheidscel (LIVC), een verplicht opgericht lokaal overlegplatform in de strijd tegen radicalisering en 
terreurdreiging, bestaande uit vertegenwoordigers van het sociale middenveld, het lokaal bestuur en de 
lokale politie. Een samenwerkingsprotocol op het niveau van de politiezone regelt de werking van de LIVC en 
bijhorend casemanagement van de gemeenten Denderleeuw en Haaltert. Dit overlegplatform staat in voor 
de informatiehuishouding tussen sociale preventiediensten, de Lokale Taskforce (LTF) binnen de politie en 
de bestuurlijke autoriteiten in het kader van de opvolging van foreign terrorist fighters (FTF) afkomstig uit 
België. 
 
 

                                                                      
90 Jaarverslag 2017 Lokale Politiezone Denderleeuw - Haaltert 
91 Beleidscafé 2018, verslag gesprekstafel veiligheid en dienstverlening 
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Binnen de LIVC worden vooral volgende specifieke situaties beoogd : 

• De aangepaste begeleiding van jongeren die weerhouden werden te vertrekken en hierdoor 
gefrustreerd kunnen raken 

• Het begeleiden van jongeren waarvan er ernstige aanwijzingen zijn voor vertrek naar een 
jihadistische conflictzone om zich aan te sluiten bij, of actieve of passieve steun te verlenen aan 
groeperingen die terroristische activiteiten uitvoeren of ondersteunen 

• Het identificeren van personen die zich situeren in de omgeving van de FTF en kunnen bijdragen tot 
het proces van disengagement of de-radicalisering maar ook de personen die aangetrokken worden 
door het parcours of het radicale gedachtengoed (proactief optreden) 

• Bijzondere aandacht gaat uit naar minderjarigen, in het bijzonder wanneer ze pogen af te reizen 
(beschermingsmaatregelen). 

De LIVC bestaat uit een overleg op 2 niveaus: de eigenlijke LIVC, die jaarlijks bijeenkomt en een strategische 
finaliteit heeft en het caseoverleg, dat +- trimestrieel samenkomt en een operationele finaliteit heeft. 
 

Opportuniteiten 
De voorbije jaren zijn reeds heel wat initiatieven genomen om het onveiligheidsgevoel bij onze inwoners te 
doen afnemen. Deze initiatieven kunnen de komende jaren minstens bestendigd worden, en meer in de 
kijker geplaatst door bijvoorbeeld gerichte communicatiecampagnes. Ook de samenwerking met CGG – 
ZOV – PISAD voor drugpreventie en drugbegeleiding van jongeren tot 26 jaar in onze gemeente kan 
worden verdergezet. Jaarlijks wordt o.m. een MEGA-drugpreventieproject gehouden voor alle klassen van 
het zesde leerjaar in Denderleeuw. 
 
De huisvesting van de gemeentelijke brandweerpost wordt mogelijk gemaakt in de site Veldstraat, naast 
de gemeentelijke werkplaats. De werken zouden midden 2020 klaar moeten zijn. Gezien de gemeentelijke 
brandweer met de omliggende korpsen is samengesmolten tot de hulpverlingszone Zuid-Oost, is het niet 
zeker of zij in de toekomst een uitvalsbasis zullen behouden in onze gemeente. De gemeente kan uiteraard 
wel alles in het werk stellen om ook hier een locatie van de brandweer te kunnen behouden op langere 
termijn. De nieuwe locatie in de site Veldstraat vormt hier al een eerste krachtig signaal.  
 
Een grootschalige provinciale rampenoefening in Denderleeuw in maart 2018 leidde tot een grondige 
opkuisbeurt van ons bestaande Nood- en Interventieplan en tot een grote betrokkenheid van alle diensten 
bij alles wat met noodplanning te maken heeft. Het is de uitdaging om dit werk in de toekomst niet verloren 
te laten gaan en om telkens opnieuw oog te hebben voor actualisatie en regelmatige inoefening van het 
Nood- en Interventieplan. Ook een verderzetting van de samenwerkingsovereenkomst voor noodplanning 
met de provincie kan hiertoe bijdragen. 
 
Vanuit de lokale politiezone werd in 2018 een voorstel gelanceerd tot optimalisatie van de afhandeling 
van bestuurlijke aangelegenheden tussen de politie en de gemeentelijke administratie binnen de 
politiezone. Meer specifiek gaat het over het domein 1) integrale veiligheid, 2) verkeer, openbare werken en 
mobiliteit, 3) evenementenbeheer en vrije tijd en 4) handhaving stedenbouw en milieu 
(“grondgebiedzaken”). Het stroomlijnen van de processen over de beide gemeenten heen zal leiden tot een 
vereenvoudigde werking van de veiligheidsdiensten.  
 
Nu de gemeente van start is gegaan met een Lokale 
integrale veiligheidscel is de concrete uitbouw van een 
lokaal integraal veiligheidsbeleid als antwoord op 
onveiligheid(sgevoelens) een volgende stap. Dit 
veronderstelt dat men zich niet beperkt tot de klassieke 
(politionele) aanpak, maar dat ook andere factoren die de 
oorzaak kunnen zijn van onveiligheid, overlast, … bestreden 
worden. Bij de opmaak van de meerjarenplanning kan een 
nauwe samenwerking met de lokale politie leiden tot een 
gemeenschappelijke visie op integrale veiligheid in 
Denderleeuw. Deze visie kan dan vertaald worden in 
concrete beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 
de komende beleidsperiode die terug te vinden zijn in zowel 
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de meerjarenplanning van ons lokaal bestuur als in het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie.  
 

Bedreigingen/ uitdagingen 
De druk op de veiligheidspartners om de veiligheid én het veiligheidsgevoel van onze inwoners te 
behartigen, is de laatste jaren exponentieel toegenomen. De scope is bovendien almaar ruimer geworden: 
ging dit vroeger voornamelijk om veiligheid in de strikte zin van het woord en noodplanning, dan gaat het 
nu ook over het analyseren van het onveiligheidsgevoel, aanpak van sociale fraude, vergunningen, … 
Bovendien gaat het plots heel snel in de wereld van de noodplanning met allerlei nieuwe 
softwareprogramma’s om moeilijke situaties te gaan beheren en vergt dit de nodige opleidingen en 
bijscholingen. 
 
Het coördineren van de nieuwe LIVC, de oprichting van een Taskforce Sociale fraude, het systematisch 
actualiseren en oefenen van de lokale nood- en interventieplannen, de toenemende vraag naar 
camerabewaking en de hoge werklast die deze met zich meebrengt, de nood aan meer handhaving door bv. 
verdere uitbreiding en toepassing van het GAS-reglement, de inzet van gemeenschapswachten op het 
terrein… Dit zijn allemaal bijkomende taken die van de lokale overheid worden verwacht, zonder dat hier 
een verhoging van financiële middelen tegenover staat voor bv. uitbreiding van personeelskader of 
afsluiting van samenwerkingsovereenkomsten met veiligheidsbedrijven. Vraag is dus hoe ver kan én moet 
gegaan worden om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verzekeren, welke rol de lokale 
overheid hierin dient op te nemen (kerntakendebat) en welke rol eerder weggelegd is voor 
veiligheidsdiensten als politie en brandweer, en hoe dit kostenefficiënt kan gebeuren. Enig lobbywerk bij de 
hogere overheid voor subsidiëring in kader van o.m. strategisch veiligheidsplan of gemeenschapswachten 
zou geen overbodige luxe zijn.  
 
De vraag naar het plaatsen van extra camera’s blijft groeien. Het zou goed zijn hiervoor een visie en kader 
te bepalen met duidelijke afspraken tussen de verschillende veiligheidspartners inzake werklastverdeling 
bij vaststellingen, bewijskracht, mogelijke beperkingen zoals bescherming van de privacy, … Ook voor 
andere zaken op het vlak van handhaving kan verder overleg met de partners interessant zijn om helder te 
stellen wie wat op zich neemt. 
 
Onze gemeentelijke ambtenaar noodplanning gaat in 2019 uit dienst. Het zal noodzakelijk zijn om in een 
vervanging te voorzien, waarbij ook goed moet nagedacht worden over de kerntaken van deze functie. 
Totnogtoe combineerde de ambtenaar noodplanning zijn taken op vlak van veiligheid met de taak van 
diensthoofd dienst Onderwijs. Vraag is of dit in de toekomst nog kan gecombineerd worden, gezien de 
almaar complexer wordende problematiek en grotere vraag naar acties m.b.t. de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel in onze gemeente. Ook de back-up van deze functie dient goed uitgewerkt te worden.  
 
Het wordt een uitdaging om het negatief imago van de gemeente op te poetsen en Denderleeuw weer 
positief op de kaart te plaatsen als aantrekkelijke woon- en leefgemeente. Een communicatieplan doorspekt 
met concrete doelstellingen op vlak van veiligheid en leefbaarheid kan hier een belangrijke rol in spelen.  
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3.8 Vraag naar een duurzame lange termijnagenda 
 
 
Klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. En die aandacht is terecht 
want de ruim 2000 klimaatexperten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bevestigen 
het fenomeen van een wereldwijde temperatuurstijging en het verband met de door menselijke activiteiten 
uitgestoten broeikasgassen. De gevolgen zijn duidelijk meetbaar: een opwarming van de atmosfeer en de 
oceanen, een wijziging van de frequentie en intensiteit van de neerslag, een wijziging in de activiteit van 
stormen, een afname van de hoeveelheid sneeuw en ijs, en een verhoging en verzuring van de oceanen. Wat 
op zich dan weer een impact heeft op de biodiversiteit,  de landbouw, de gezondheid, de economie, het 
waterbeheer, het transport, de energie,…  
 

Opportuniteiten 
Sinds de aftrap in 2009 hebben al duizenden Europese gemeenten 
het Burgemeestersconvenant ondertekend. Dit is een initiatief 
van de Europese Commissie waarbij gemeenten zich mee 
engageren voor de Europese en regionale inspanningen om de 
CO2-uitstoot te verminderen en dus de uitvoering van duurzaam 
energiebeleid onderschrijven.  
Het is geen vrijblijvend charter: de Europese Unie volgt op of de 
gemeente haar engagementen nakomt om de uitstoot op hun 
grondgebied met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. 
Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, 
vooral wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met 
stedelijke en gemeentelijke activiteiten.  
De Denderleeuwse raadsleden verleenden medio 2017 hun principiële goedkeuring tot deelname aan het 
groepsproject ‘Burgemeesterconvenant voor lokale energie – Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ i.s.m. 
Solva, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. 
 
Vanuit het Burgemeestersconvenant werd inderdaad gestart met intensieve participatietrajecten met 
medewerkers, inwoners en politici in 13 gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, waaronder 
Denderleeuw, met als doel een gezamenlijk Klimaatplan op te stellen.  
 
In juni 2018 werd dit plan 
goedgekeurd door de 
Denderleeuwse gemeenteraad. 
Het plan loopt tot 2030. Zo is er 
in hoofdzaak afgesproken dat de 
CO2-uitstoot op het 
gezamenlijke grondgebied met 
40% moet verminderd worden 
tegen 2030 (t.o.v. 2011) en dat er 
maatregelen worden genomen 
om de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering te 
temperen. Het gezamenlijke 
Klimaatplan bestaat uit een 
beleidstekst en een 
maatregelentabel met 64 
maatregelen en maar liefst 325 
acties.92  
 
 
 
 
 
                                                                      
92 Beleidstekst en maatregelentabel van het Klimaatplan 



 Ambtelijke inspiratienota omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025   |   51 

 
 

 
 
 
De Denderleeuwse gemeenteraad ging ook akkoord om een extra werkingsbudget te voorzien voor de 
uitvoering van het Klimaatplan onder de vorm van een klimaatfonds. Nog tot en met 2030 worden hiervoor 
bijkomende jaarlijkse werkingsmiddelen van 50.000 euro vastgelegd. In totaal wordt zo voor de 13 steden en 
gemeenten samen een jaarlijks budget van 500.000 euro extra werkingsmiddelen voorzien.  
Daarnaast worden door de steden en gemeenten ook bestaande middelen ingezet voor klimaatgerelateerde 
maatregelen of worden er in het bestaande beleid andere accenten gelegd zonder financiële gevolgen. De 
budgettaire vertaling van de acties gebeurt in elke stad of gemeente via de meerjarenbegroting en de 
jaarlijkse beleidsnota’s. Na goedkeuring van het gezamenlijk klimaatplan door de 13 gemeenteraden wordt 
het ingediend bij Europa en moet er tweejaarlijks gerapporteerd worden over de resultaten. 
 
Met de goedkeuring van het Klimaatplan door de gemeenteraad engageerde Denderleeuw zich om een 
klimaatteam op te richten met medewerkers en beleidsverantwoordelijken, de acties uit het plan uit te 
voeren, maatschappelijke betrokkenheid te creëren door stakeholders te betrekken bij het uitvoeren van 
acties en regelmatig terug te koppelen, opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen in de 
meerjarenplanning, gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om 
de acties uit te kunnen voeren en ervaringen en know-how delen. 
 
 
 
 
 
 

 Van 2011 tot 2015 werd al een CO2-reductie van zo’n 1750 ton behaald in onze gemeente (het 
dubbele ten opzichte van het Vlaams gemiddelde).1 Een mooi resultaat maar we kunnen zeker niet 
op onze lauweren gaan rusten, in tegendeel de urgentie wordt steeds groter want tegen 2030 
moeten we maar liefst 29.698 ton CO2 minder uitstoten in Denderleeuw. Uit het energierapport 
van Eandis blijkt dat we als gemeente extra moeten ingrijpen op het vlak van onze openbare 
verlichting, onze eigen gebouwen en onze mobiliteit in vergelijking met andere Eandis-
gemeenten. Maar ook op het vlak van hernieuwbare energie op ons grondgebied moeten er nog 
heel wat inspanningen geleverd worden, net als rond bijvoorbeeld het promoten van 
energiepremies bij beschermde klanten. 
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In 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waaronder dus ook België, de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) aan als nieuwe mondiale 
duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Als opvolger van de Milleniumdoelstellingen vormen ze het 
belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende jaren. Er zijn 17 hoofddoelstellingen en 
169 concrete subdoelstellingen, met aandacht voor ecologische, sociale, economische en culturele aspecten. 
Ze richten zich tot overheden, bedrijven, verenigingen, organisaties en burgers waar ook ter wereld. De 
SDG’s zijn van kracht tot 2030. De lidstaten moeten zelf zorgen voor een vertaling van de mondiale 
doelstellingen naar nationaal beleid. 
 
Op verschillende beleidsniveaus in ons land is men al gestart met het opzetten van een kader voor de 
implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zo ligt er op het niveau van de Vlaamse Regering 
al een strijdplan klaar. Dit plan heeft ondermeer aandacht voor partner(samen)werking met tal van 
maatschappelijke spelers (o.a. met lokale overheden) en past binnen de langetermijnplannen van de 
Vlaamse overheid, de zogenaamde ‘Visie 2050’. Ieder beleidsdomein en iedere minister is betrokken bij de 
implementatie van de doelstellingen.93 De ambities en verwachtingen zijn hooggespannen. 

                                                                      
93 www.do.vlaanderen.be/hoe-gaat-vlaanderen-de-sdgs-realiseren   

 Tijdens het Beleidscafé werden verschillende suggesties gedaan: om een duidelijk aanbod te 
hebben op vlak van klimaat/energie kan eventueel een loket specifiek rond duurzaamheid 
opgestart worden, moeten we als gemeente het goede voorbeeld geven (bv. inzake ons 
gebouwenbeheer, gebruik van e-bikes, …), ondersteuning bieden en meer communiceren over 
beschikbare subsidies, het Klimaatplan uitvoeren en mensen sensibiliseren en activeren, inzetten 
op een duurzame economie, … Heel wat deelnemers staan ook achter de vraag om duurzaam 
verkeer te ondersteunen (bv. door meer laadpunten voor elektrische fietsen en wagens te 
voorzien of fietsdelen te introduceren). Het is duidelijk dat de thema’s duurzaamheid en ecologie 
echt leven bij de deelnemers en dat zij belang hechten aan het opzetten van een specifiek beleid 
met gedurfde keuzes. 
 

 Op de Denkdag Omgevingsanalyse lanceerden ook de medewerkers tal van ideeën rond 
duurzaamheid, zoals het aanbieden van deelwagens, het promoten van de fiets voor kortere 
afstanden binnen de organisatie en bij inwoners, woon-werkverkeer met de fiets stimuleren met 
bv. een groepsaankoop elektrische fietsen of een langdurig competitietraject, fietscursussen 
organiseren, duurzaamheid opnemen als criterium in onze subsidiereglementen, ... 
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Veel Duurzame Ontwikkelingsdoelen raken aan de bevoegdheden van 
lokale besturen: armoedebestrijding, gezondheid, duurzame productie, 
onderwijs, infrastructuur, … De realisatie zal dus voor een groot stuk 
afhangen van de acties van lokale besturen die er hun schouders onder 
zetten.  
Zouden we als lokaal bestuur vanaf nul moeten beginnen om werk te 
maken van de SDG’s? Neen, op verschillende vlakken werken we al aan 
armoedebestrijding (via het OCMW, Samenlevingsopbouw, …), 
kwaliteitsonderwijs (bv. met flankerend onderwijsbeleid voor alle scholen 
in Denderleeuw), goede gezondheid en welzijn (bv. in het kader van 
Gezonde Gemeente), … maar het SDG-kader is nieuw, er zijn concrete 
mondiale langetermijndoelstellingen bepaald en ‘agenda 2030’ legt de lat 
hoog voor alle landen.  
 
 

Bedreigingen/ uitdagingen 
Wanneer de volgende beleidsploeg de engagementen uit het Klimaatactieplan concreet gaat realiseren en 
er voor kiest om in te zetten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, wil dit zeggen dat er een belangrijke 
focus komt te liggen op het thema ‘duurzaamheid’ in het nieuwe meerjarenplan en binnen de gemeentelijke 
werking. Dit zal consequenties hebben op de personeelsinzet binnen dit domein, op de middelen die 
nodig zijn en een mentaliteitsverandering vragen bij de medewerkers en tal van andere partijen. 
Daarnaast gaat het ook om het opzetten van partnerschappen met het middenveld en inwoners door 
intensieve participatietrajecten, ondersteuning in verschillende vormen, … Er zullen keuzes moeten 
gemaakt worden over wat we zelf in handen kunnen nemen, waarvoor we externe expertise nodig hebben 
en op welk vlak we enkel een regisseursrol opnemen. 
 
De vertaalslag maken van de internationale doelstellingen naar het lokale niveau is niet eenvoudig.  
VVSG werkt wel aan een pilootproject met 20 Vlaamse gemeenten om na te gaan hoe de SDG’s geïntegreerd 
kunnen worden in het gemeentelijk beleid. Onder intensieve begeleiding wordt uitgetest welke zaken 
werken en zullen in 2019 een reeks tools en aanbevelingen gecommuniceerd worden naar alle Vlaamse 
steden en gemeenten. Een 50-tal sensibiliseringspraktijken werd al ter inspiratie gebundeld in een 
overzichtsbrochure en ook online worden nieuwe acties gebundeld door VVSG op een website speciaal 
ontwikkeld rond de SDG’s.94  
 
Om ons Klimaatplan of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen uit te voeren is er nog veel werk aan de 
winkel. De financiering is cruciaal. Het urgentiegevoel leeft nog niet overal, want 2030 lijkt nog ver weg, 
maar sinds de internationale afspraken zijn er intussen al drie jaar verstreken. De ommezwaai moet dus nu 
gebeuren met meer samenwerking over de verschillende diensten heen, maar ook over verschillende  
bestuursniveaus, met kennisinstellingen, met het maatschappelijk middenveld en met de privésector. 
Cocreatie zal noodzakelijk zijn. 
 
  

                                                                      
94 De SDG’s in je gemeente. 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden (VVSG) – www.vvsg.be/sites/sdgs  
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3.9 Een sterk lokaal bestuur in een snel wijzigende 
maatschappij 

 
 
De Vlaamse regering legde de voorbije beleidsperiode grote nadruk op sterke steden en gemeenten met 
meer beleidsruimte, ondermeer met de afslanking van het provinciale niveau. Ook Denderleeuw wordt 
geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal bevoegdheden die door hogere overheden 
worden overgedragen. Enkele voorbeelden: de verplichting om een lokale integrale veiligheidscel op te 
richten in het kader van radicalisering; meer wettelijke tools voor lokale besturen (zoals het opzetten van een 
systeem van uitbatingsvergunningen) in het kader van de openbare orde en het voorkomen en tegengaan 
van criminaliteit; ruimte om een eigen woonbeleid uit te tekenen, … 
 
Terzelfdertijd worden lokale besturen ook overladen met een veelheid aan nieuwe wet- en regelgeving. 
Om een idee te krijgen wat er de laatste tijd op ons afkwam en de komende tijd nog zal komen met een 
belangrijke impact op onze werking, deze beperkte lijst: het decreet Lokaal sociaal beleid, de nieuwe 
eindtermen in het basisonderwijs en de toepassing van het M-decreet, de digitalisering van ondermeer de 
aktes van burgerlijke stand, de invoering van de omgevingsvergunning en digitale bouwaanvraag, de 
aangekondigde betonstop in 2040 die een nieuw soort ruimtelijke planning vergt voor onze dichtbevolkte 
gemeente, de GDPR die in al onze processen en ICT-systemen een rol zal spelen, de algemene verdere 
digitalisering van onze dienstverlening, het decreet Kinderopvang voor baby’s en peuters, het decreet 
Buitenschoolse kinderopvang, het decreet Sociale verhuurkantoren, GAS-vaststellingen, … 
En dan vermelden we nog niet het belangrijkste decreet dat de organisatie van gemeente en OCMW op een 
zeer ingrijpende manier zal wijzigen: het decreet Lokaal bestuur dat vanaf 1 januari 2019 in werking treedt. 
Dit streeft naar een maximale integratie van gemeente en OCMW, de hervorming van het bestuurlijk 
toezicht, het bijsturen van de regels inzake de beleids- en beheerscyclus, het bijsturen van de regels inzake 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, meer ruimte voor lokale autonomie, …  
 
Wanneer onze beide organisaties evolueren naar één nieuwe organisatie, het lokaal bestuur Denderleeuw, 
wordt het cruciaal om verder in te zetten op een modern, klantvriendelijk en geïntegreerd 
dienstverleningsmodel.95 Dit gaat gepaard met een sterke digitalisering en de evolutie naar een 
eengemaakte fysieke dienstverlening. Dit moet zowel efficiëntiewinsten opleveren voor onze organisatie 
als voor onze inwoners. De burger verwacht een snelle dienstverlening en liefst volgens het ‘one stop shop’-
model (cfr. Bol.com). 
 
De hogere overheid duwt de lokale besturen de laatste jaren steeds meer in de richting van fusies, zowel 
tussen gemeenten en OCMW’s, als tussen gemeenten onderling en tussen verschillende politiezones (in 
navolging van de nieuwe brandweerzones). Deze legislatuur werd door de Vlaamse overheid in het bijzonder 
ingezet op de maximale integratie van gemeenten en OCMW’s met het nieuwe decreet Lokaal Bestuur en op 
het promoten van vrijwillige fusies tussen lokale besturen met een fusiebonus in de vorm van een 
schuldovername van 500 euro per inwoner. Zo zullen op 1 januari 2019 195.000 inwoners ontwaken in een 
nieuwe gemeente. Vlaanderen zal vanaf dan niet langer 308, maar 300 gemeenten tellen.  
 
De betrokkenheid en interesse van burgers voor het beleid groeit. Burgers zijn vandaag de dag zelfstandiger, 
mondiger en hoger opgeleid. Het belang van burgerparticipatie neemt dan ook verder toe. Digitale 
platformen rijzen als paddenstoelen uit de grond als instrument om burgers met elkaar in contact te brengen 
en hun participatiegraad in de buurt, de wijk, de gemeente te verhogen. Het fenomeen van de 
burgerbewegingen die her en der ontstaan, wijst op een toenemend verlangen van burgers om meer en 
krachtiger te participeren.  
 
Als modern bestuur is het ook cruciaal om te waken over een gezond financieel evenwicht. We zetten een 
aantal cijfers op een rijtje en geven hier en daar een vergelijking mee met het gemiddelde van vergelijkbare 
gemeenten.96 
 
 
 

                                                                      
95 Nieuw dienstverleningsconcept - rapport C-Smart 
96 Individueel financieel profiel Denderleeuw - Belfius 
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Op het einde van deze legislatuur 2013-2018 is de financiële toestand van de gemeente als volgt:  
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Onze openstaande schulden zijn historisch laag: op 1 januari 2018 zal de gemeente nog slecht 2,1 miljoen 
euro verschuldigd zijn aan de financiële instellingen. In het jaar 2000 was dit nog 24,8 miljoen euro.97 De 
gemiddelde schuldpositie in vergelijkbare gemeenten bedraagt 866,71 euro per inwoner, terwijl dit in 
Denderleeuw slechts 105 euro per inwoner is. De gemiddelde schuld in Vlaanderen ligt zelfs nog hoger, met 
name 990 euro per inwoner.98 De jongste jaren sloten we nieuwe leningen af en werd onze bestaande 
leningportefeuille zelfs tweemaal herzien wat resulteerde in betere rentevoorwaarden.  
 
 
 

Aan de inkomstenzijde stellen we vast dat Denderleeuw gemiddeld ongeveer 550 euro per inwoner 
minder ontvangt dan vergelijkbare gemeenten.99  
Dit komt ondermeer door: 
• een lagere aanvullende personenbelasting in onze gemeente (7% in Denderleeuw t.o.v. 7,9% 

gemiddeld in de vergelijkingsgroep), waarvan ons bestuur voor 23,22% afhankelijk is 
• lagere opcentiemen op de onroerende voorheffing (1300 in Denderleeuw t.o.v. 1523 in de 

vergelijkingsgroep), waarvan ons bestuur voor 17,21% afhankelijk is 
• een veel beperktere financiële inbreng vanuit retributies: de prijzen die we als organisatie vragen 

voor verschillende ‘producten’ zijn in vergelijking met andere besturen aan de lage tot zeer lage kant. 
We denken dan bijvoorbeeld aan de dienstverlening via de uitleendienst, onze sportkampen, de huur 
van gemeentelijke infrastructuur, kinderopvang, afleveren van bouwvergunningen, …  

• ontvangsten uit subsidies liggen lager dan het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten.  
 
 
 

 
 
 
 

                                                                      
97 Jaarrekening 2017 van gemeente Denderleeuw 
98 De Tijd - 'Gedaan met bedelen voor Antwerpen' – 3 juli 2018 
99 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/data-en-analyses/bbc-data-op-maat  
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Wanneer we kijken naar de uitgavenzijde, zien we dat Denderleeuw gemiddeld een kleine 400 euro 
minder uitgeeft dan het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten, voor een groot deel in lijn met de 
lagere inkomsten.100 
Opvallend is dat we meer dan vergelijkbare gemeenten inzetten op investeringen en dat onze 
exploitatie-uitgaven een pak lager liggen dan gemiddeld in gelijkaardige besturen. Een van de 
oorzaken hiervoor is onze lage rentelast. Hierdoor kan er soms een gevaarlijke druk komen op de 
recurrente werking en onderhoud t.o.v. de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Op lange termijn 
moet hier zeker rekening mee gehouden worden. We geven ook beduidend minder uit aan 
toegestane werkingssubsidies en ook de personeelskosten liggen een stuk lager dan in vergelijkbare 
gemeenten. 
 

 
 

 
 
 
 
Bekijken we de balanssituatie dan merken we op dat we boekhoudkundig minder waarde in bezit hebben 
dan het gemiddelde van onze vergelijkingsgroep. Maar wat we in beheer hebben aan activa bekostigen we 
grotendeels zelf waardoor onze schuldlast (voornamelijk op lange termijn) lager ligt. 101 
 
 

                                                                      
100 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/data-en-analyses/bbc-data-op-maat 
101 Een van de oorzaken kan zijn dat de gemeente een relatief klein grondgebied heeft met vergelijkbare gemeenten in 
de cluster en dus ook een lagere balanswaarde voor wegen en rioleringen. 
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Een voorlaatste punt dat we willen aanhalen onder het thema ‘een sterk lokaal bestuur’ is de nood aan een 
langetermijnvisie. Met de komst van grote maatschappelijke uitdagingen (ook wel ‘wicked problems’ 
genoemd) zoals de vergrijzing, verkleuring, de klimaatverandering, … is een lange termijnaanpak – ook over 
legislaturen heen - meer dan ooit noodzakelijk. 
 
Als laatste en zeker niet onbelangrijk is de ondersteuning door vrijwilligers. Heel wat diensten zouden niet 
hetzelfde kunnen bereiken zonder hun belangeloze en enthousiaste inzet. Maar zal dat de komende jaren 
nog zo zijn? We stellen vast dat het engagement van de vrijwilliger er nog is, maar verandert doorheen de 
tijd. Er wordt meer ad hoc ondersteund, het vrijwilligersbestand veroudert, … 
 

Opportuniteiten  
Met alle bijkomende bevoegdheden zonder bijkomende middelen en de uitdagingen die we beschreven in 
de voorgaande hoofdstukken, is het voeren van een kerntakendebat een zeer belangrijk aspect voor de 
komende legislatuur. Zo bestaan er voor bepaalde diensten gelijkwaardige privé-initiatieven en zijn we als 
overheidsorganisatie misschien niet meer de meest geschikte en efficiënte aanbieder. Hierbij moeten we wel 
steeds rekening houden met het evenwicht tussen kwaliteit en kwantiteit.  
De toename van het aantal bevoegdheden kan ook een aanzet zijn om meer in te zetten op 
samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen om zo de leefbaarheid van ons bestuur te 
verzekeren. Met dit soort schaalvergroting creëren we meer ruimte voor specialisaties en kan er mogelijk 
efficiënter gewerkt worden. Het belang om burgers in de toekomst voldoende persoonlijk te blijven 
aanspreken en begeleiden, moet hierbij wel in het oog gehouden worden. Dit is een denkoefening die zeker 
moet gemaakt worden door het beleid.  
Ook het belang van lobbywerk door onze lokale politici en vanuit overkoepelende organisaties zoals VVSG 
om bijkomende middelen te vragen voor lokale besturen met een voorstedelijke context of om bepaalde 
projecten binnen te halen, neemt toe aan belang. Dit geldt ook voor het actief opvolgen van mogelijke 
subsidiekanalen. 
 
Ook de invoering van het nieuw decreet Lokaal bestuur is een erg mooie kans om in te zetten op 
schaalvergroting en efficiëntiewinsten, voornamelijk voor onze ondersteunende taken en een aantal 
gezamenlijke processen. Onze gemeente heeft de laatste jaren al sterk ingezet op de voorbereiding van deze 
integratie-operatie (gezamenlijk managementteam en diensthoofdenoverleg, organogram, 
arbeidsreglement, …), maar in de laatste rechte lijn zal dit nog veel tijd en energie vragen van tal van 
diensten om alles in goede banen te leiden.  
Dé allergrootste kans die schuilt in het decreet, is dat we écht kunnen inzetten op een geïntegreerd lokaal 
sociaal beleid! De inkanteling mag er niet enkel in theorie zijn, maar ook in de praktijk. Binnen heel wat 
projecten kunnen de vrijetijdsdiensten, de dienst Opvoeden, de dienst Doelgroepenwerking en de sociale 
dienst elkaar nog verder versterken. 
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Onze gemeente heeft sinds begin 2017 een uitgetekende visie op dienstverlening: “Denderleeuw beschikt 
over een snelle en efficiënte dienstverlening waarbij de producten, kanalen en diensten ingericht worden volgens 
de behoeften van de burger, en de toegankelijkheid van het bestuur vergroot.”  
De vernieuwing van de onthaalbalie in het administratief centrum in 2017 en de invoering van een snelbalie 
in 2018 vormen de eerste concrete uitwerkingen van dit nieuwe dienstverleningsconcept. Het is belangrijk 
om ook in de komende bestuursperiode verder in te zetten op het in praktijk brengen van de uitgetekende 
visie op dienstverlening. Denk maar een een verdere digitalisering van onze dienstverlening naar de burger 
toe (vb. met het 24u/24u afleveren van attesten burgerzaken via het e-loket en het automatiseren van de 
aanvraag van parkeerverboden en van ticketverkoop voor activiteiten), een verdere uitbreiding van de 
snelbalie aan het onthaal, fysieke scheiding van front en back office in de bouw van het nieuw administratief 
centrum, het invoeren van werken op afspraak en klantgeleiding, aanpassing van de openingsuren, invoeren 
van zelfscansysteem in de bibliotheek…  
 
In talloze gemeenten en steden worden participatietrajecten opgezet om de dienstverlening van het lokaal 
bestuur te verbeteren of om toekomstplannen uit te werken voor gewestwegen, straten, pleinen, zelfs hele 
buurten en wijken. Ook mobiliteitsvraagstukken worden steeds meer participatief aangepakt. Dat gebeurt 
ook in Denderleeuw: denk maar aan de inspraaksessies rond onze trage wegen, de ontwikkeling van ons 
speel- en ontmoetingsweefsel, de Klimaattafel, … Van belang is een visie die gedeeld is en een beleid dat 
gedragen is als we kiezen voor meer participatie. 
Steeds meer burgers geven zelfs aan dat ze zelf ook taken willen opnemen en in eigen beheer willen 
uitvoeren in zogenaamde commons. Ook ‘citizen science’ of burgerwetenschap kent de voorbije jaren een 
opgang. Vrijwilligers helpen mee aan wetenschappelijk onderzoek door het verzamelen van data of door het 
uitvoeren van metingen (vb. fietstelweken, Curieuzeneuzen-project, …).  
Deze ontwikkelingen maken de groeiende nood duidelijk om te evolueren van ‘local authorities’ naar ‘smart 
local authorities’ die de kunst verstaan om de burgerbetrokkenheid op hun grondgebied te vergroten en in 
goede banen te leiden. De uitdagingen in onze maatschappij zijn immers groot, waardoor het interessant is 
voor lokale bestuurders om het verstand van de massa maximaal te benutten en zo samen met de inwoners 
de uitdagingen aan te gaan en de bestuurskracht te verhogen.  
 
Dit heeft uiteraard consequenties voor de gemeentelijke structuren, de cultuur binnen een lokaal bestuur, 
de dienstverlening, … en vraagt investeringen op korte termijn die mogelijk renderen op lange termijn: 
participatie kan de betrokkenheid van mensen bij het beleid verhogen, kan het vertrouwen van mensen in 
de politiek herstellen, kan burgers a.h.w. verplichten verantwoordelijkheid op te nemen, … Dit is een 
leerproces met vallen en opstaan. 
Het decreet Lokaal Bestuur laat veel witruimte aan lokale besturen om burgerparticipatie in te vullen. Enkele 
zaken zoals een klachtenreglement met jaarlijkse rapportering, een inspraakreglement en een regeling voor 
volksraadpleging zijn verplicht, maar daarnaast is er een grote lokale autonomie om het eigen 
participatiebeleid op maat vorm te geven. De invoering van wijk- en burgerbudgetten voor de realisatie 
van bepaalde acties of projecten behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden en wordt al in verschillende 
steden toegepast. 
 
In het kader van een gezond financieel beleid kunnen bij de start van de volgende beleidsperiode 
verschillende pistes overwogen worden. Dit kan zijn het herbekijken van onze lage prijszetting, het al dan 
niet verhogen van de belastingsvoeten en meer actief zoeken naar gesubsidieerde projecten (waarbij 
lobbywerk een troef kan zijn).  
Om een idee te geven: 
• de waarde van 1% aanvullende personenbelasting bedraagt ongeveer 42 euro per inwoner.102 Dit is 

hoger dan de waarde in de cluster, en ongeveer gelijk met de provincie en het Vlaamse gewest. Deze 
opbrengsten zijn afhankelijk van het inwonersaantal, de conjunctuur, de levensstandaard van de 
inwoners, …  

• de waarde van 100 opcentiemen bedraagt ongeveer 16 euro per inwoner, wat aanzienlijk lager is dan 
de cluster, de provincie en het Vlaams gewest. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van de gemiddelde 
levensstandaard van de inwoners, de aanwezigheid van bedrijven op het grondgebied, het aantal 
woningen, leegstand, verkrotting en verwaarlozing, … 

 
 

                                                                      
102 Individueel financieel profiel Belfius – versie 22/02/2018 – op basis van de jaarrekeningen 2016 
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Ook het aantrekken van bedrijven, maar ook van jonge tweeverdieners en middeninkomens is dus 
vanuit financieel oogpunt interessant. Dit kan ondermeer door in te zetten op een duurzaam, aantrekkelijk 
woonaanbod, maar ook op kindvriendelijkheid (voldoende kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs, 
speelpleintjes, …), voldoende vrijetijdsaanbod, al dan niet de (gedeeltelijke) ontwikkeling van het RUP 
Wolfsgracht, al dan niet de ontwikkeling van de KMO-zone binnen het RUP Strokapelleken, invulling van het 
reeds goedgekeurde RUP Dekaply… 
 

Bedreigingen 
Al te vaak gebeurt de overdracht van bevoegdheden naar het lokale niveau zonder een overheveling van 
bijhorende middelen. Dit zorgt voor een hogere druk op het personeelsbudget en voor een toenemende 
werkdruk voor bepaalde personeelsleden die met dezelfde tijdsbesteding steeds meer taken moeten 
opnemen. De continue afstemming van de personeelsbezetting en inschatting van de benodigde 
competenties op de personeelsbehoeften is dan ook een grote uitdaging – zeker op een arbeidsmarkt die 
alsmaar krapper wordt! Ons HR-beleid zal ook sterk moeten inzetten op het aanpakken van stress en het 
voorkomen van burn-outs. 
 
Vanuit verschillende hoeken wordt gepleit om fusies op te leggen tussen gemeenten met een beperkt aantal 
inwoners en dus een ondergrens op te leggen voor de grootte van gemeenten. Lokale beleidsmakers 
zullen de komende beleidsperiode dus nog meer geconfronteerd worden met het fusievraagstuk. Vraag is of 
er bij het begin van de nieuwe legislatuur een denkoefening moet opgestart worden rond potentiële 
fusiepartners en de belangrijkste consequenties voor ons als lokaal bestuur. 
 
Burgerparticipatie is uiteraard geen tovermiddel dat alle problemen plots oplost. Het is belangrijk om in de 
zoektocht naar de versterking van de lokale democratie de juiste dosis vernieuwing toe te dienen en met 
mate, zodat dit geen averechts effect krijgt. 
 
Het is een hele uitdaging om alle nieuwe wetten, aanpassingen aan bestaande besluiten, … nog op de voet 
op te volgen en correct toe te passen. Hierin schuilt een risico voor lokale besturen die steeds de laatste 
nieuwe regelgeving willen opnemen in hun besluitvorming. 
 
Het integraal lokaal sociaal beleid is een enorme kans, maar we moeten hier zelf aan bouwen! We mogen 
onze aandacht voor welzijn niet laten verzwakken.  
 
We moeten uiteraard ook voldoende aandacht hebben voor sociale uitsluiting door digitalisering. Bepaalde 
groepen zoals de oudere bevolking hebben het vaak moeilijker om met digitale middelen te werken, 
waardoor de gemeente best voorziet in alternatieven en haar klanten ook in de toekomst voldoende 
mogelijkheden moet bieden om fysiek langs te komen. Digitalisering beperkt bovendien nog meer het 
sociaal contact wat voornamelijk bij senioren nog meer aanleiding kan geven tot vereenzaming.103 
Als we meer willen inzetten op de digitalisering, moeten we ook rekening houden met de impact van deze 
investering: niet alleen is deze implementatie voor medewerkers heel tijdsintensief (nood aan het volgen van 
opleidingen, zich inwerken in deze nieuwe manier van werken rekening houdend met zaken als 
informatieveiligheid…), het vereist ook een investeringskost. Daarnaast moeten we voldoende inzetten op 
de uitwerking van een goed risicobeheersingssysteem dat voldoende rekening houdt met 
informatieveiligheid. 
 
In het kader van een gezond financieel beheer zet de financiële dienst verder in op het bepalen van de 
financiële risico’s voor onze organisatie: 
• Eigen belastingreglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van zes jaar (waarvan 

eentje de legislatuur overschrijdt). Dit betekent dat de volledige lijst met eigen belastingreglementen 
moet vernieuwd worden in 2019 door een beslissing van de gemeenteraad. Bij elke hernieuwing 
hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de goedgekeurde 
reglementen – niet onbelangrijk als je weet dat we als bestuur toch voor ongeveer 8% afhankelijk zijn 
van onze eigen belastingsontvangsten.104 Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: onze 
belasting op leegstaande of verwaarloosde gebouwen/terreinen, nachtwinkels, tweede verblijven, … 

 

                                                                      
103 rapport C-smart – project dienstverleningsconcept 
104 Jaarrekening 2017 van gemeente Denderleeuw 
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• De zeer lage schuldgraad zou bij een schuldpositie van 1000 euro per inwoner in principe ruimte 
moeten bieden om bijkomend krediet van zo’n 18 miljoen euro op te nemen. Aan een rentevoet van 2% 
op jaarbasis betekent dit een extra impact op de autofinancieringsmarge (AFM) van ongeveer 1 
miljoen euro, maar deze laat een dergelijke schuldverhoging op heden niet toe. Binnen de AFM komt er 
de komende jaren een marge van ongeveer 400.000 euro vrij door de verdere afbouw van de huidige 
leningen. In de mate dat er verder geïnvesteerd wordt en er nieuwe projecten worden opgestart, moet 
rekening gehouden worden met deze kanttekening. 

 
• Vereningingen worden de jongste jaren geconfronteerd met het grotendeels wegvallen van lokale 

sponsoring (sportclubs) of ondersteuning van parochiale vzw’s en kerkbesturen (jeugdverenigingen). 
Bovendien worden financiële instellingen nauwelijks nog bereid gevonden om langlopende kredieten 
toe te staan aan deze verenigingen, zonder dat bestuurders persoonlijk en integraal borg staan. De 
gemeente is daarom meermaals in de bres gesprongen om deze verenigingen te ondersteunen. In een 
aantal gevallen werd gemeentelijke eigendom in erfpacht gegeven, waarbij de infrastructuur bij 
aanvang van de overeenkomst gebouwd of minstens integraal vernieuwd werd. Voor de komende jaren 
komt het er op aan de toegestane leningen aan verenigingen te recupereren. Het gaat concreet om 
volgende projecten: FCV Dender EH vzw, Tennisclub Denderleeuw, Basketclub Olympia Denderleeuw, 
Standaard Denderleeuw vzw, Stam X, Gidsen en Scouts Denderleeuw en vzw Jeugd Welle. 

 
• Als lokaal bestuur hebben we een bestuurlijke, operationele en financiële link met deze 

partnerbesturen: politiezone Denderleeuw-Haaltert, de hulpverleningszone Zuid-Oost en besturen van 
de erediensten. Zij kunnen zelf geen inkomsten genereren en zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk van 
gemeentelijke dotaties. Een wijziging van dotaties voor exploitatie en/of investeringen heeft dus een 
rechtstreeks gevolg voor het budget en meerjarenplan van de gemeente. Het is dus van uitermate groot 
belang om bij aanvang van de bestuursperiode goede afspraken te maken en de te verwachten 
financiële stromen op middellange termijn (6 jaar) zo exact mogelijk in kaart te brengen. Enkel op 
die manier kan ook de gemeente een degelijke globale financiële prognose maken op middellange 
termijn. Vooral wijzigingen in het personeelskader en grote investeringsprojecten kunnen aanleiding 
geven tot een opstoot van de dotaties.  
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• Het risico voor de toegestane (bank)waarborgen voor het OCMW en ILvA is laag. Het OCMW zal in 2022 
volledig schuldenvrij zijn. Nieuwe investeringsprojecten voor het OCMW worden integraal gefinancierd 
door de gemeente. ILvA heeft het gemeentebestuur aangesproken om zich borg te stellen voor de 
constructie van de nieuwe locatie in het industriepark in Aalst, net als de andere partnergemeenten. 

 
• Als gemeente doen we regelmatig een 

beroep op intercommunale Solva 
voor studieopdrachten, renovatie en 
gebiedsontwikkeling, … In principe 
rekent Solva deze projecten integraal 
af bij de voltooiing of oplevering. 
Jaarlijks vraagt het gemeentebestuur 
een overzicht van de reeds gemaakte 
kosten op rekening courant van de 
gemeente (zie tabel van 
31/12/2017).105 Voor projecten van een 
aanzienlijke omvang en met een onzekere einddatum (in casu project woonuitbreidingsgebied 
Wolfsgracht) is het belangrijk om deze periodiek te blijven opvolgen en de voortgang ervan na te 
streven. De gecumuleerde kostprijs van de aankoop van de gronden en rentelast is immers groot. Vanuit 
financieel oogpunt is het aangewezen om dit project ten spoedigste geheel of gedeeltelijk te realiseren, 
waardoor met de verkoop van de nieuwe kavels voormelde kosten en de nog te maken kosten (voor 
ondermeer de realisatie van wegen) kunnen gecompenseerd worden. 

 
 
Als lokale overheid, maar ook verenigingen en andere organisaties krijgen het moeilijker om vrijwilligers in te 
schakelen. De zoektocht naar ondersteuning wordt intensiever en de nood aan een duidelijk 
vrijwilligersbeleid dringt zich op. Daarbij zouden we kunnen inzetten op verjonging en uitbreiding van de 
vrijwilligers, kwalitatief en inhoudelijk ondersteunen van vrijwilligers en kwalitatieve infrastructuur voor 
verenigingen. Met een vrijwilligersbeleid spelen we in op de matching tussen de interesses en competenties 
van vrijwilligers en het activiteitenaanbod waarbij ondersteuning nodig is. Dit beleid kan ook verenigingen 
helpen bij hun moeizame zoektocht naar nieuwe krachten. 
 
 
  

                                                                      
105 Jaarrekening 2017 van gemeente Denderleeuw 



 Ambtelijke inspiratienota omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025   |   63 

4. Interne analyse 

 
 
In het tweede hoofdstuk van deze inspiratienota focussen we op de interne organisatie van 

gemeente en OCMW. Hier wensen we een inzicht te geven in de sterktes en aandachtspunten 

van ons lokaal bestuur en na te denken over de vraag: ‘Wat zijn de prioritaire acties voor de 

komende jaren?’.  

Het kritisch analyseren van de interne werking is duidelijke een keuze om de werking van 

gemeente en OCMW nog kwalitatiever te organiseren. Het vormt een van de voorwaarden om 

een sterke dienstverlening op te zetten naar onze burgers. 
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4.1 Organisatiebrede aandachtspunten 
 
 

4.1.1 Evolutie naar één organisatie 

Met het decreet Lokaal bestuur worden 
gemeente en OCMW vanaf 1 januari 2019 de 
facto één (ook al blijven ze juridisch twee 
aparte rechtspersonen): alle diensten staan 
onder leiding van één algemeen directeur, er is 
één gemeenschappelijk managementteam, 
één arbeidsreglement, de ondersteunende 
diensten werken al in verregaande mate voor 
beide, … 
 

4.1.2 Politiek en administratie in duo 

Lokaal besturen is een samenwerking tussen aan de ene zijde politieke mandatarissen met 
beslissingsbevoegdheid die om de paar jaar kunnen wisselen en aan de andere zijde deskundige 
ambtenaren die kennis hebben over en ervaring met tal van materies. Een goede wisselwerking tussen 
politiek en administratie is noodzakelijk. Centraal staan het primaat van de politiek en de 
beleidsvoorbereidende/-adviserende rol van de administratie. Daarnaast is ook een sterk leiderschap van 
belang: een leiderschap met visie, aandacht voor mensen, integer en betrokken, … zodat mensen met 
motivatie aan de slag blijven. 
 

4.1.3 Strategisch plannen en projectmatig werken 

Door de intensieve dagelijkse dienstverlening ontbreekt vaak de tijd om een focus op de lange termijn te 
behouden en dienstoverschrijdend volgens projectstandaarden te werken. Het is van belang hiervoor tijd 
vrij te maken en projectplannen en visies op lange termijn te ontwikkelen. Kindvriendelijkheid en 
duurzaamheid lijken ons alvast twee belangrijke rode draden voor het volgende meerjarenplan, gelet op de 
uitdagingen voor de komende jaren en hun brede invalshoek.  
 

4.1.4 Interne integrale kwaliteitszorg & 
organisatiebeheersing 

Steden en gemeenten voelen steeds meer de noodzaak tot 
het professionaliseren en verbeteren van hun interne 
werking en dienstverlening. De redenen hiervoor zijn talrijk: 
meer opdrachten en wettelijke verplichtingen 
(organisatiebeheersing, beleids- en beheercyclus, GDPR…), 
mondiger en veeleisender burgers, beperkte (financiële) 
middelen, …  
 

4.1.5 Slim digitaliseren 

Slimme digitalisering is niets meer of minder dan digitalisering die effectief een meerwaarde oplevert voor 
de organisatie. Er moet duidelijk gekozen worden voor een bepaald type van digitaliseringsproject, vooraf is 
een juridische analyse van tel en er moet rekening gehouden worden met digitale duurzaamheid. Bovendien 
moeten er prioriteiten bepaald worden. Digitaliseren is immers duur dus moet gekeken worden waar de 
meerwaarde van digitalisering het grootst zal zijn en kan men niet zomaar het papieren proces omzetten 
naar het digitale zonder de bestaande inefficiënties zoveel mogelijk weg te werken. 
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Bedreigingen 
De integratie van gemeente en OCMW is al in verregaande mate een realiteit, maar is nog niet bij 
iedereen in de hoofden ook een feit. Dit is iets waaraan we zeker aandacht moeten schenken met 
activiteiten voor de medewerkers, gezamenlijke projecten en opleidingen, … ondermeer aangestuurd vanuit 
de diensthoofden en het managementteam. Met onderlinge betrokkenheid en samenwerking zullen we 
immers tot betere resultaten komen.  
 
 

Sterk afwijken van en vele ad hoc-vragen bovenop het meerjarenplan kunnen de uitvoering 
ervan in het gedrang brengen en enkel de korte termijn in de kijker plaatsen. Met alle 
maatschappelijke uitdagingen die er vandaag de dag zijn is het net van belang dit niveau te 
overstijgen en de lange termijn centraal te houden. Dit zal medewerkers meer ademruimte geven om 
op projectniveau te kunnen werken en de voorziene mijlpalen te halen. 

 
 

Opportuniteiten  
De uitvoering van de 3de fase van het administratief centrum kan de ingrijpende organisatieverandering 
voor gemeente en OCMW in belangrijke mate versterken. In het najaar van 2017 werd SOLVA door de 
gemeenteraad aangesteld om op te treden als bouwheer voor de ontwikkeling van de gemeentelijke site AC 
en dit vanuit een uit te werken gefaseerd bouwprogramma. De bedoeling is om alle gemeentelijke diensten 
(ook Vrije tijd, Huis van het Kind en de bib) en OCMW samen te brengen op één locatie en zo een 
administratief centrum van de toekomst vorm te geven. Dit is een trend die je opmerkt bij heel wat lokale 
besturen en is bij ons gebaseerd op het dienstverleningsconcept dat C-Smart voor onze organisatie 
uittekende op basis van medewerkersbevragingen, 
klantenbevragingen, …  
Met een centralisatie van onze diensten willen we de 
interne samenwerking en communicatie bevorderen en zo 
komen tot een sterkere dienstverlening naar de burgers toe 
vanuit gemeente en OCMW samen. Voor administratieve 
zaken zouden zij op één plaats kunnen geholpen worden. We 
gaan voor een toegankelijke, vraaggerichte dienstverlening en 
een snelle en correcte afhandeling van een vraag met een 
centrale rol voor het onthaal dat instaat voor de snelle, 
eenvoudige producten, themabalies voor bepaalde 
beleidsdomeinen voor routine-dienstverlening die vakkennis 
vereist, gespreksruimtes voor maatwerk en privacygevoelige 
dossiers en een back-office voor ondersteunende diensten. 
 
Voor een goede samenwerking tussen de mandatarissen en de administratie is het nuttig een 
afsprakennota op te maken, o.a. inzake communicatie, het ondertekenen van brieven, … Ook een 
verderzetting van het trimestrieel overleg tussen managementteam en schepencollege kan helpen om 
de samenwerking te bevorderen, minstens jaarlijks uitgebreid met alle diensthoofden. Zo kunnen op tal van 
domeinen gedragen visies voor de komende jaren bepaald worden. Daarnaast kan de aanduiding van één 
politiek verantwoordelijke per beleidsdomein (Openbare ruimte, Opvoeden, Vrije tijd, …) de afstemming 
met de verantwoordelijke ambtenaren bevorderen. 
 
 

Een belangrijke stap bij de opmaak van het volgende meerjarenplan is het voeren van een 
kerntakendebat: wat doen we als gemeente nog zelf, wat kan in samenwerking met privé-
initiatieven of kan geheel aan de private sector overgelaten worden? Maar ook wat pakken we aan op 
lokaal niveau en waar moet iets bovenlokaal behandeld worden? In welke dossiers nemen we de 
regierol of de actorrol op? Verder zou het ook goed zijn om grote beleidskeuzes te maken, bv. welke 
buurt prioritair hertekend wordt op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, duurzaamheid, … Zo 
kunnen duidelijke trajecten uitgetekend worden met bijhorende communicatieplannen en kunnen 
we het uitzicht van onze gemeente ingrijpend gaan wijzigen. 
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Van groot belang is ook het betrekken van alle diensten bij de opmaak van het volgende 
meerjarenplan. Dit zal voor de eerste maal een plan zijn voor gemeente en OCMW samen. Hierin schuilt 
dus zeker een meerwaarde om onze projecten nog beter op elkaar af te stemmen. Interne betrokkenheid bij 
beide groepen zal zorgen voor een breed draagvlak rond en goede kennis van de doelstellingen, 
actieplannen en acties die de administratie de komende jaren zal opnemen. Na de totstandkoming van het 
plan moeten we dit, ondermeer door middel van goede interne communicatie, levendig houden en dit 
als basisbeleidsinstrument of ‘roadmap’ hanteren zowel vanuit het beleid als vanuit de diensten. 
Rapportage als basis voor bijsturing en evaluatie vormen belangrijke aandachtspunten. 
Organisatiebeheersing speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Eind 2016 keurde de gemeenteraad het kader voor interne controle (organisatiebeheersing) van de VVSG 
goed. In 2018 werd op basis van dit kader een eerste jaarverslag organisatiebeheersing opgesteld met 
een overzicht van wat er het voorbije jaar allemaal gerealiseerd was inzake organisatiebeheersing. 
Vervolgens werd aan de gemeenteraad ook een jaaractieplan organisatiebeheersing ter goedkeuring 
voorgelegd om aan te geven waarop in 2018 en 2019 zou ingezet worden. De komende jaren wordt hier 
zeker verder op ingezet. 
 
De gekende PDCA-cyclus willen we in tal van processen op gang trekken en borgen om te streven naar 
een betere, kwaliteitsvolle dienstverlening naar onze klanten toe en naar een efficiëntere en meer effectieve 
manier van werken. Zo willen we bijvoorbeeld kijken naar het proces inzake overheidsopdrachten n.a.v. de 
conclusies van de thema-audit door Audit Vlaanderen. 
 
Met een gerichte digitalisering, bijvoorbeeld de uitbreiding van ons e-loket, maken we een 24u/24 en 7d/7 
mogelijk voor onze klanten. Niet onbelangrijk in een steeds meer digitale wereld en een burger die 
onmiddellijke dienstverlening verwacht. Dit zal op tal van domeinen gerealiseerd worden: opvragen 
documenten Burgerzaken, inname openbaar domein, vrijwilligersloket, evenementenloket, … 
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4.2 Aandachtspunten per beleidsdomein 
 

4.2.1 Personeel & Organisatie 
Op het einde van de vorige legislatuur 
werd de Welzijnswijzer, een 
medewerkerstevredenheidsenquête, 
georganiseerd bij gemeente en OCMW. 
Hieruit bleek dat we op heel wat 
parameters vrij goed scoren zoals 
betrokkenheid, jobtevredenheid, 
uitputting, appreciatie en erkenning, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden, gemeenschapsgevoel, 
verticaal vertrouwen, …  
 
Net als bij vele andere lokale besturen worden we deze jaren geconfronteerd met een grote 
pensioneringsgolf. Bovendien kunnen de omliggende centrumsteden vaak een betere verloning 
aanbieden en trekken zo onze talenten aan. Daarnaast zijn er bij lokale besturen typische ‘knelpuntfuncties’ 
ontstaan die almaar moeilijker in te vullen zijn, zoals stedenbouwkundige, kindbegeleider, … 
 

Bedreigingen 
Na het invullen van de Welzijnswijzer komt het er nu op aan concrete verbeteracties op te zetten en 
hierover te communiceren. Anders zullen medewerkers het nut van dergelijke bevragingen in twijfel 
trekken en zich niet gehoord voelen. Als organisatie moeten we de benoemde problemen analyseren en 
naar de gepaste maatregelen zoeken. Aangezien de Welzijnswijzer enkel een kwantitatieve bevraging was 
zijn sommige resultaten niet altijd even goed in te schatten en zullen eventueel nog bijkomende kwalitatieve 
gesprekken nodig zijn zodat de juiste maatregelen genomen worden. 
 
De invulling van het personeelskader en 
daarbijhorend de continuïteit van onze 
dienstverlening zal de komende jaren een grote 
uitdaging blijven voor de personeelsdienst. Het zal 
belangrijk zijn om ons te positioneren als aantrekkelijke 
werkgever, goed te kijken waar vervangingen al dan niet 
nodig zijn en waar mogelijk te zorgen voor voortijdige 
vervangingen zodat de kennisoverdracht zo vlot 
mogelijk kan verlopen. In sommige functiegroepen blijkt 
de invulling van het kader zo moeilijk dat we de piste 
moeten bekijken om deze taken eventueel op een 
andere manier te organiseren.   
 
Hoewel met één gemeenschappelijke personeelsdienst voor gemeente en OCMW wordt gewerkt in het licht 
van het decreet Lokaal Bestuur, en zoveel mogelijk wordt uitgegaan één organisatie, blijven gemeente en 
OCMW vooralsnog twee aparte rechtspersonen. De regelgeving inzake Sociale Maribel is bijvoorbeeld 
helemaal niet aangepast aan deze nieuwe realiteit waarbinnen gemeente en OCMW als 1 organisatie 
samenwerken, en beschouwt beide werkgevers als volledig aparte entiteiten voor wat betreft de 
personeelsaantallen waarop de subsidies zijn gebaseerd. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij 
organogramwijzigingen en al dan niet invullen van bepaalde functies, zodat de Sociale Maribel voor 
bepaalde personeelskosten niet plots verdwijnt.  
 
Ook voor de responsabiliseringsbijdrage worden OCMW en gemeente nog als 2 aparte juridische 
entiteiten beschouwd en wordt de bijdrage niet overkoepelend berekend. De responsabiliseringsbijdrage is 
de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde 
ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage (voor de eventuele korting) die het bestuur voor dat 
jaar betaalt. Voor het jaar 2018 bestond deze bijdragevoet van 38,50 % uit 31,00 % werkgeversbijdrage en 7,5 
% werknemersbijdrage. 1 % werkgeversbijdrage vertegenwoordigt ongeveer 20.000,00 euro (de totale 
werkgeversbijdrage voor pensioenen bedroeg 610.492 euro voor de gemeente en 90.000 euro voor het 
OCMW in 2017). De ‘korting’ die de gemeente tot op heden gekregen heeft, vertegenwoordigt ongeveer 
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70.000 euro. Deze ‘korting’ die de gemeenten op deze bijdragevoet krijgen (3,50 %) is tijdelijk en slechts 
verzekerd tot 2019. Door de toename van het aantal statutaire ambtenaren op rust en de daling van het 
aantal statutaire ambtenaren in dienst wordt gevreesd dat de basisbijdragevoet voor de 
responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen in de komende jaren (aanzienlijk) zal toenemen.  
Een verdere stijging van de bijdragevoet zou de pensioenfactuur van de gemeente nog verder verhogen. 
Bovendien riskeert de gemeente ook nog op te draaien voor een extra responsabiliseringsbijdrage (op basis 
van de voorlopige ramingen: met ingang van het jaar 2020). 
 
De implementatie van BIPER, een rapporteringstool gebaseerd op het loonpakket, loopt niet van een leien 
dakje. Hierdoor moeten de indicatoren en kerncijfers van de personeelsdienst telkens manueel verwerkt 
en gerapporteerd worden, waardoor dit momenteel niet op systematische wijze wordt gedaan. Gezien het 
personeelsbudget een grote hap vormt uit de gemeentelijke financiëlen, is het noodzakelijk dat deze ‘key 
figures’ vlot beschikbaar zijn en op systematische wijze worden gerapporteerd.  
 
Vele procedures van de personeelsdienst zijn niet uitgeschreven en zaten gedurende vele jaren louter ‘in de 
hoofden’ van de personeelsleden. Op enkele jaren tijd is het team van de personeelsdienst echter quasi 
volledig vernieuwd, waardoor de nood aan duidelijk uitgeschreven procedures sterk wordt gevoeld. Zo is 
een stappenplan voor de selectie en recrutering van nieuwe medewerkers noodzakelijk. Ook de procedure 
voor vormingsaanvragen en de procedure bij verandering van functie door medewerkers en bij 
uitdiensttreding (‘PIPOPC’) dient verduidelijkt te worden.   
 

Opportuniteiten  
Uiteraard leverde de Welzijnswijzer ook verschillende werkpunten op die we met een sterk preventief 
welzijnsbeleid voor onze medewerkers willen aanpakken. Er werden 10 interne risico’s bepaald met 
daaraan gekoppeld telkens een aantal mogelijke verbeteracties. Zo is er duidelijk een verhoogde 
herstelbehoefte onder de medewerkers waaraan we willen verhelpen met feedbackgesprekken die 
voldoende nadruk leggen op het zich goed voelen, eventueel organisatiebreed een opleiding te voorzien 
rond de kleurentheorie, de versterking van de kwaliteit van het leiderschap ondermeer door een vierdaagse 
vorming voor nieuwe leidinggevenden, maar ook mogelijke coaching of een vormingstraject rond stress en 
burn-out en de opbouw van veerkracht nagaan. Een ander werkpunt betreft de gebrekkige 
informatiedoorstroming rond psychosociaal welzijn op het werk. Dit willen we met een uitgebreide 
communicatie rond welzijn verbeteren. Ook inzake veiligheid en gezondheid kwamen enkele punten naar 
boven die samen met de arbeidsgeneesheer en de interne preventieadviseur kunnen aangepakt worden. 
Het opzetten van een sterk welzijnsbeleid is niet alleen van belang opdat medewerkers zich goed zouden 
voelen op het werk. Het is ook cruciaal om mensen in dienst te houden en aantrekkelijk te zijn als werkgever 
voor sollicitanten. 
 
Enkele jaren geleden werd Comité F opgericht 
voor en door medewerkers van gemeente en 
OCMW. In aanvulling op de personeelsvoordelen 
via GSD-V vormt Comité F een lokaal 
medewerkersplatform voor het op touw zetten 
van initiatieven van teambuilding en 
personeelsactiviteiten: een jaarlijks paasfeest, een 
vormings- en teambuildingsweek, een 
personeelsfeest, een personeelsreis… De 
middelen die hiervoor jaarlijks worden vrijgemaakt 
vormen een rechtstreekse bijdrage aan het sociaal 
kapitaal binnen onze gemeente en OCMW.  
 
In 2016 werd de ‘Wegwijzer voor personeelsleden’ gelanceerd: een voorloper van intranet, waarbij alle 
belangrijke documenten op vlak van personeelsbeleid en organisatie terug te vinden zijn: het organogram, 
de rechtspositieregeling, de verlofregeling, nieuwsflitsen en dienstnota’s, handleiding voor de 
tijdsregistratie- en notuleringssoftware, sjablonen in de huisstijl… Het zou mooi zijn om deze ‘Wegwijzer 
voor personeelsleden’, die nu een eenvoudig excel-bestand is met hyperlinken, om te zetten in een 
volwaardig intranet voor alle personeelsleden.   
Ook de toegankelijkheid van dit intranet en de software voor tijdsregistratie bekomen voor alle 
personeelsleden van gemeente en OCMW, dus ook voor de personeelsleden die geen bureaujob hebben, 
zou een mooie realisatie zijn op vlak van personeelsbeleid.  
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De eenmaking van de personeelsdienst voor gemeente en OCMW moet nog verder in praktijk worden 
omgezet: niet alleen de personeelsdossiers van de medewerkers van de gemeente moeten digitaal 
beschikbaar zijn in ons documentatiemanagementsysteem, maar ook alle personeelsdossiers van de 
medewerkers van het OCMW. Ook de toegang tot software voor personeelszaken in gemeente en OCMW 
moet toegankelijk gemaakt worden voor alle medewerkers van de personeelsdienst. De samenwerking in 
personeelszaken tussen gemeente en OCMW dient verankerd te worden niet alleen in het gezamenlijk 
organogram, maar ook in de beheersovereenkomst.  
 
 

4.2.2 Facility 
De voorbije jaren heeft de afdeling Facility al heel wat mooie projecten opgezet: de vernieuwing van het 
onthaal in het administratief centrum, de renovatie van de Academie voor Podiumkunsten en in Den 
Breughel, de nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur, de uitbreiding van de gemeenteschool, de renovatie van 
de voormalige kerk Hemelrijk tot sociaal ontmoetingshuis De Palaver, …  
 
Eind 2017 werd op vraag van het afdelingshoofd Facility en het managementteam een vergadering belegd 
met het schepencollege om een visie te bepalen op de gemeentelijke gebouwen en een prioriteitenlijst 
op te stellen voor de komende jaren. Dit om duidelijke afspraken te hebben rond wat prioritair is en niet-
prioritair, in welke panden we nog echt gaan investeren of enkel tijdelijk instandhoudingswerken nodig zijn, 
welke panden we zouden afbreken, verbouwen, verkopen, … 
 
Ook de komende jaren zal er heel wat in beweging komen. Zo zullen de werken op de site Veldstraat 
binnenkort van start gaan en is er een architect aangesteld voor de 3de fase van het administratief centrum.  
 

Bedreigingen 
Dagelijks ontvangen de medewerkers van de afdeling Facility veel vragen voor het uitvoeren van allerhande 
klusjes, mogelijkheden tot kleine of grote investeringen, … voor tal van locaties. De middelen en mankracht 
zijn uiteraard beperkt, dus het is onmogelijk om op alle vragen in te gaan. Zonder de visie op de 
gemeentelijke gebouwen zou de afdeling een belangrijke houvast verliezen en zou de bepaling van 
prioriteiten opnieuw bemoeilijkt worden. Met een visie op lange termijn kan gericht geïnvesteerd worden. 
 
Bij de opmaak van de toekomstvisie werden de renovatiewerken aan de gemeentescholen in Welle en 
Iddergem als niet-prioritair gecategoriseerd. Er moeten echter op langere termijn wel renovatiewerken aan 
beide scholen gebeuren. Als we hiervoor subsidie van Agion willen ontvangen, moeten hiervoor 
aanvraagdossiers opgemaakt worden. Rekening houdend met een gemiddelde doorlooptijd van 10 jaar is 
het belangrijk om hier in deze legislatuur al stappen voor te ondernemen. 
 

Opportuniteiten  
Het zou goed zijn de visie op gebouwen jaarlijks in herinnering te brengen en in overleg tussen 
managementteam en schepencollege samen met het afdelingshoofd Facility de neuzen in dezelfde richting 
te houden. 
 
Het eerste grote project dat nu in uitvoering gaat is 
de vernieuwing van de site Veldstraat waar de 
gemeentearbeiders en de brandweer een nieuw 
onderkomen krijgen dat voldoet aan de 
hedendaagse normen samen met het magazijn, de 
uitleendienst met baliefunctie en de speelotheek 
voor onthaalouders. De start van de werken is 
voorzien eind 2018. De kostprijs bedraagt 4.700.000 
euro. Bedoeling is om midden 2020 te kunnen 
verhuizen en de sterk verouderde sites in de 
Moreelstraat en de Nieuwstraat te verlaten.   
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Een tweede zeer groot project zou de ontwikkeling zijn van de 3de fase van het administratief centrum, 
waarbij Solva voor ons optreedt als bouwheer. Na een eerste inventarisatie van de behoeften konden 
architectenbureaus zich in het voorjaar van 2018 kandidaat stellen voor deze opdracht. Er werden 27 
kandidatuurstellingen ontvangen, waarvan vijf weerhouden werden op basis van hun ervaring in het 
ontwerpen van administratieve centra, hun rol bij de uitvoering en de ontwerpkwaliteit van hun referenties. 
Begin juli 2018 mochten zij een offerte indienen met conceptnota en eind augustus hun visie op het gebouw 
presenteren voor een jury. Het architectenbureau Lieven Achtergael Architecten behaalde de hoogste score 
en werd aangesteld als ontwerper. Solva zal een startvergadering inplannen met de architect rond het 
wensenprogramma. Vervolgens is het de bedoeling terug te koppelen naar de diensten voor feedback op 
het ontwerp. 
 
Deze ontwikkeling zal een belangrijke impact hebben op de afdeling Facility én zal gevolgen hebben voor 
de gebouwen die door deze operatie leeg zouden komen te staan (OCMW, Huis van het Kind, Kasteeltje, 
bib). Hiermee werd al rekening gehouden in de visie op de gemeentelijke gebouwen, zodat hier geen 
onnodige investeringen meer zouden gebeuren en gefaseerd kan overgegaan worden tot nieuwe 
bestemmingen, sloop, verkoop, …  
Bovendien zal het gebouwenbeheer op termijn een pak efficiënter kunnen verlopen door deze 
centralisatiebeweging. 
 
De lokale en kerkelijke overheden kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om samen een globaal 
kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente als strategische visie op de toekomst van de 
parochiekerken. Naast het bestaan van een lokaal kerkenbeleidsplan als voorwaarde voor het verkrijgen van 
subsidies, zijn er nog andere redenen waarom het aanbevolen was om ook in Denderleeuw een plan op te 
stellen. De toekomst van de kerken is een gevoelig thema dat noopt tot eensgezindheid na doorgedreven 
lokaal overleg. Het kerkenbeleidsplan kan nu dienen in allerlei beleids- en beheerplannen als objectief beeld 
over het verdere gebruik van de kerken, mogelijke herbestemmingen, een tijdslijn, nodige investeringen, … 
De kerk van Iddergem en de kerk op het Dorp in Denderleeuw zijn geklasseerde monumenten en in 
eigendom van de gemeente. In Iddergem worden er volgens het plan geen erediensten meer gehouden 
vanaf 2023. Er moet dus nagedacht worden over een herbestemming van de kerk en de nodige 
investeringen (idem trouwens voor de bovenverdieping van kerk Hemelrijk). Hiervoor moeten 
subsidiedossiers opgestart worden die een lange doorlooptijd kennen. 
 
Na een lange zoektocht op de arbeidsmarkt startte eind 2018 een deskundige Facility die het 
afdelingshoofd kan ondersteunen in de vele projecten die op hen af komen. Nadat de nieuwe kracht is 
ingewerkt in de dossiers zal dit zorgen voor een betere verdeling van de zeer hoge werkdruk en een vlottere 
opstart en opvolging van projecten binnen de toekomstvisie op de gemeentelijke gebouwen. Ook voor het 
luik preventie (vervollediging brandpreventiedossiers, evacuatieoefeningen, opvolging keuringen, actielijst 
welzijn op het werk, …) kan nu in samenwerking met de preventieadviseur een versnelling hoger geschakeld 
worden.  
Binnenkort wordt in principe ook een nieuwe poetscoördinator aangeworven die de poetsdienst kan 
aansturen qua planning, taken, samenwerking en evaluatie.  
 
Het poetsen van de gemeentelijke gebouwen gebeurt door eigen personeel van de gemeente. De 
poetsdienst omvat een twintigtal poetsdames en –heren die poetsen tussen 7 en 18 uur. De werkuren van 
het poetspersoneel overlappen grotendeels met de kantoor- en schooluren. Dit maakt efficiënt poetsen niet 
evident. Bovendien is de coördinatie van de poetsdienst geen sinecure. De opgemaakte planning wordt vaak 
in de war gestuurd door ziekte, verloven en onvoorziene omstandigheden. Hierdoor kampen we regelmatig 
met een onderbezetting wat een negatief effect heeft op de dienstverlening en het welbevinden van de 
poetsmedewerkers. Het uitbesteden van poetsdiensten kan deze knelpunten wegnemen. Er zou als 
testcase gestart kunnen worden met het uitbesteden van het poetsen van één of twee gemeentelijke 
gebouwen. Uit de ervaring hiermee kunnen verdere conclusies getrokken worden.  
 
Voor het dagelijks onderhoud van de gebouwen en een gerichte budgetopmaak is het belangrijk om een 
meerjarenonderhoudsplanning op te maken voor alle gemeentelijke gebouwen. Een eerste noodzakelijke 
stap hiervoor is het uitvoeren van een conditiemeting van de gebouwen. De toestand van elk 
gebouwonderdeel wordt in kaart gebracht en er wordt een score toegekend. Op basis van deze scores kan 
een prioriteitenmatrix voor onderhoud en renovatie opgemaakt worden en hieraan gekoppelde budgetten 
op langere termijn.  
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Om dit uit te voeren is de aankoop van een software voor het beheer van onze gebouwen noodzakelijk. 
Dit zou het makkelijker moeten maken om opdrachten, keuringen, … gestructureerd op te volgen wat 
moeilijk kan binnen de huidige softwarepakketten. 
 
Een belangrijke opportuniteit bij tal van projecten binnen de afdeling Facility is de inzet op 
toegankelijkheid van gebouwen, energiezuinigheid, veiligheid, …, maar ook op onderhoud(sgemak) 
voor de poetsmedewerkers. 
 
 

4.2.3 Financiën 
De financiële dienst heeft de voorbije jaren al heel wat belangrijke stappen gezet met het oog op de 
integratie met het OCMW en op het vlak van digitalisering. Een van de grote uitdagingen die momenteel op 
stapel staat is het opstellen van een gemeenschappelijk meerjarenplan voor gemeente en OCMW waarbij de 
medewerkers van de dienst Financiën de grote trekker zijn. 
 

Bedreigingen 
Op financieel vlak is het belangrijk om de gemeentelijke financiële basis te versterken106 en deze minstens 
aan te passen aan het ambitieniveau van het bestuur. Waar dit evenwicht ligt zal moeten blijken uit het 
meerjarenplan dat finaal wordt opgemaakt. Ook een 
kerntakendebat zal hier van belang zijn.   
 
Het decreet Lokaal bestuur geeft aan steden en gemeenten 
een grote autonomie wat de dagelijkse operationele 
werking betreft. Dit kan beschouwd worden als een 
bedreiging, maar ook als een opportuniteit. Op financieel vlak 
veranderen de regels rond de ontvangsten- en uitgavencyclus, 
worden de kredieten veel ruimer (ook voor investeringen), 
wordt er een extra tussentijdse beleidsrapportering 
opgelegd, wordt er voortaan één meerjarenplan opgemaakt 
voor gemeente en OCMW samen wat maakt dat ook de 
software hierop moet aangepast worden, … Er zullen 
ondermeer duidelijke afspraken moeten komen rond de 
omvang van de budgetenveloppes en de mogelijkheden om 
deze te laten aangroeien. 
 
Sinds de invoering van de beleids- en beheercyclus moet het meerjarenplan voldoen aan een dubbel 
financieel evenwicht: het toestandsevenwicht en het structureel evenwicht. De combinatie van beide 
parameters vormt een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op korte en lange termijn. 
Het is met andere woorden belangrijk om zo accuraat mogelijk te budgetteren: de ingeschatte 
exploitatiekosten en investeringsbudgetten moeten immers ingepast worden in het meerjarenplan en de 
dubbele evenwichtstoets ondergaan, ook al zijn deze te hoog geraamd.  
In het verleden werd vastgesteld dat de bestedingsgraad van de investeringen vrij laag lag. Over de periode 
2013-2017 werd gemiddeld slechts 47,18 % van de gebudgetteerde investeringen ook daadwerkelijk 
uitgegeven. Het gemiddeld jaarlijks surplus bedraagt ongeveer 5,2 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een 
impact op de autofinancieringsmarge (kapitaal en intrestlasten) van ongeveer 300.000 euro.  
Het is aangewezen een hogere bestedingsgraad na te streven door een betere projectplanning op te 
maken, enkel projecten in te schrijven waarvan de uitvoering waarschijnlijk is en voor grote projecten pas 
budgetten te schrijven zodra de raming min of meer definitief wordt. Deze dossiers dienen eerst naar 
rijpheid ingeschat te worden en dan pas financieel ingepast worden. Het gevolg zal zijn dat de 
bestedingsgraad naar een aanvaardbaar niveau wordt opgetild. Structureel te hoog geraamde 
investeringsbudgetten doen de illusie ontstaan dat het budgettair resultaat negatief wordt. Hierdoor dreigt 
men verkeerde beslissingen te nemen – zoals besparingen op exploitatie-uitgaven of de verhoging van de 
ontvangsten - om al deze projecten toch in te passen in het meerjarenplan, terwijl nadien zal blijken dat dit 
niet nodig was.  

                                                                      
106 Zie ook hierboven: 4.9 Een sterk lokaal bestuur in een snel wijzigende maatschappij 
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Er worden ook nog gesprekken gevoerd met een externe partner over de ontwikkeling van een 
opvolgingstool voor investeringsprojecten. 
 

 
 

Opportuniteiten  
De dienst Financiën wil de weg van de digitalisering en automatisering onverkort verder zetten. Waar 
mogelijk moet de interactie tussen diensten en met burgers zo vlot en efficiënt mogelijk georganiseerd 
worden. Zo wordt momenteel nog gewerkt aan de invoering van een nieuw kassasysteem, wordt gekeken 
naar een gebruiksvriendelijke module voor basisgebruikers inzake bestelbons, opzoekingen in de 
boekhouding, … Ook de interne processen tussen gemeente en OCMW worden meer en meer op elkaar 
afgestemd en waar mogelijk verbeterd en vereenvoudigd. 
 
De gemeentelijke boekhouding is één van de belangrijkste bronnen van informatie voor de periodieke 
rapportering van (financiële) kerncijfers. In de volgende legislatuur zal de financiële dienst sterk inzetten op 
het samenstellen en vormgeven van een informatiebehoeftenmatrix en wordt bij softwareleveranciers 
aangedrongen op het ontwikkelen van goede software voor monitoring van onze realisatiegraad van onze 
projecten en opvolging van onze kerncijfers. 
 
Bij de opmaak van een gemeenschappelijk rekeningstelsel voor gemeente en OCMW zullen alle 
afdelingen bevraagd worden naar hun informatiebehoeften. Door dit rekeningstelsel ‘smart’ op te bouwen 
kan er heel wat extra financiële informatie ontsloten worden uit de balans en resultatenrekening, zonder dat 
hiervoor veel extra inspanning of analyse nodig zal zijn.  
 
Zoals vermeld onder het luikje ‘Een sterk lokaal bestuur’ lijst de financiële dienst ook de belangrijkste 
financiële risico’s op in het kader van het volgende meerjarenplan en onze organisatiebeheersing. Zo 
wordt onze organisatie hier waakzamer voor in termen van prioritering en mogelijke beheersmaatregelen.  
 
 

4.2.4 Secretariaat 
Het secretariaat onderging de afgelopen maanden twee grote veranderingen. Het nieuwe 
notuleringsprogramma Cobra werd in gebruik genomen en onze nota’s werden voortaan opgesteld in een 
moderne leesbare stijl. De raadsleden kregen hierbij toegang van thuis uit tot de zittingen waarin zij zetelen. 
Een andere grote verandering was dat de agendering en notulering van de OCMW-raad werd 
gecentraliseerd bij het secretariaat van de algemeen directeur die door het decreet Lokaal Bestuur 
verantwoordelijk werd voor de OCMW-raad. 
 

Bedreigingen 
Op 1 januari 2019 wijzigen de structuren van gemeente en OCMW op ingrijpende wijze. Om de correcte 
verwerking en toegangen tot het notuleringsprogramma Cobra en de publicatieverplichtingen op de 
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gemeentelijke website na de inwerkingtreding van het decreet Lokaal Bestuur te verzekeren worden 
specifieke draaiboeken opgesteld voor het secretariaat. 
Daarnaast zullen ook heel wat standaardnota’s moeten nagekeken worden op de juiste 
bevoegdheidsvermeldingen die door het decreet Lokaal Bestuur veranderen. 
 

Opportuniteiten  
In het OCMW wordt dezelfde software voor uitgaande post, meldingen en klachten, ... in gebruik 
genomen als in de gemeente. De klachtencoördinator van de gemeente zal voortaan ook de klachten over 
het OCMW in behandeling nemen. Zo kunnen we onze briefwisseling en klachtenbehandeling meer en meer 
gelijkschakelen. Ook het hanteren van een gemeenschappelijk postadres voor beide entiteiten kan tot 
meer efficiëntiewinsten leiden.  
 
De dienst ICT bekijkt de mogelijkheden om de digitale 
handtekening in te voeren in verschillende van onze 
softwarepakketten. Dit zou verschillende processen een 
stuk sneller en eenvoudiger kunnen maken. Samen met 
deze technische aanpassing wordt best ook de oefening 
gemaakt wat officieel ondertekend moet worden en wat 
niet, zodat daar op zich al efficiëntiewinsten geboekt 
kunnen worden.  
 
Het decreet Lokaal Bestuur laat ruime 
delegatiemogelijkheden toe zodat bepaalde beslissingen 
vlugger kunnen genomen worden omdat de samenkomst 
van een bepaald orgaan niet meer moet afgewacht 
worden. 
 
Voor een goede verstandhouding komen er afsprakennota’s tussen de algemeen directeur en 
uitvoerende organen. Daarnaast wordt ook de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW 
aangepast n.a.v. het decreet Lokaal Bestuur. 
 
 

4.2.5 Archief 
In de lijst met organisatiebrede projecten die midden 2018 door het managementteam en betrokken 
diensthoofden werd opgesteld, werden ook enkele uitdagingen voor ons archief opgenomen zoals de 
opstart van een digitaal archiefbeheersysteem en een daarmee verwant project, met name de herindeling 
van de publieke schijf en ons documentbeheer. 
 

Bedreigingen 
Onze archivaris wordt geconfronteerd met een aantal problemen. Zo is de verdere opslagcapaciteit van het 
archief in het administratief centrum beperkt en is de ruimte niet ideaal voor archivering. Daarnaast is de 
zorg voor het archief van het OCMW en het Huis van het Kind ook een taak geworden van de archivaris, 
maar bevinden deze zich in slechte staat en is hier qua beheer wel wat werk aan. Bovendien bevinden deze 
archiefdozen zich nog niet in het archief zelf, maar worden deze in nog minder ideale omstandigheden 
bewaard. Best bekijken of hier op korte termijn al een oplossing mogelijk is. 
 
De digitalisering zet zich volop door op tal van domeinen, maar het wetgevend kader voor het mogelijk 
maken van een digitaal archiefbeheersysteem is er tot nader orde niet. Zo komen we op twee totaal 
verschillende snelheden en werkwijzen te zitten die de overdrachten van de diensten naar het archief 
bemoeilijken. 
 

Opportuniteiten  
Bij de ontwikkeling van de 3de fase van het administratief centrum zou er voor het archief moeten gekeken 
worden voor een ruime en daartoe ingerichte archiefruimte, waarin ook het archief van het OCMW kan 
worden ondergebracht en er voldoende capaciteit is naar de toekomst toe. 
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De nieuwe indeling van onze publieke schijf op de server en 
documentbeheer zijn belangrijke aandachtspunten voor de 
komende jaren, zodat informatie snel en efficiënt kan worden 
opgezocht. Ook het toegangsbeheer (o.m. in het kader van 
informatieveiligheid) zal hierbij van belang zijn.  
Ondanks het gebrek aan een wetgevend kader voor een digitaal 
archiveringssysteem blijven we niet bij de pakken zitten en 
bekijken we wat al mogelijk is op de markt. Zo zijn de provincie 
Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid momenteel elk bezig 
met de opstart van een digitaal archiveringssysteem voor 
steden en gemeenten. Deze ontwikkelingen volgt de archivaris 
van nabij op zodat we de digitale sneltrein die ook in de 
archiefwereld zal passeren, niet missen. 
 

Voor heel wat diensten werden al archiefselectielijsten opgesteld, bedoeling is deze voor alle diensten van 
gemeente en OCMW op te maken om zo een overzicht te bieden van wat hoelang bewaard moet worden. 
Andere opportuniteiten zijn het organiseren van archiefdagen op de diensten zodat dit goed 
gecoördineerd kan verlopen, een infosessie organiseren op het diensthoofdenoverleg om de werking van 
het archief voor te stellen en zo tot een sterkere samenwerking met de archivaris te komen, deelname aan 
een stuurgroep Documentbeheer, … 
 
Samen met Erfgoedcel Denderland en de vrijetijdsdiensten kunnen we verder erfgoedprojecten 
opzetten rond ons lokale erfgoed, samenwerken met de omliggende gemeenten inzake erfgoed en hiervoor 
subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid. 
 
 

4.2.6 Communicatie & ICT 
De diensten Communicatie en ICT ondergingen de voorbije jaren grote transformaties. Op organisatorisch 
vlak geven beide ondersteunende diensten mee vorm aan de nieuwe eengemaakte organisatie van 
gemeente en OCMW, wat een grote impact heeft op de werking van beide diensten. Bovendien is er ook op 
het vlak van personeelsbezetting een belangrijke evolutie: op de dienst ICT verwelkomden we een nieuwe 
deskundige ICT en op de communicatiedienst 2 deskundigen, beide diensten ressorteren voortaan ook 
onder een gemeenschappelijk diensthoofd, en de komende legislatuur zal de pensioneringsgolf zich ook 
hier laten voelen. Maar vooral moeten beide diensten het hoofd bieden aan tal van maatschappelijke en 
technologische veranderingen, die elkaar aan een steeds sneller tempo lijken op te volgen.  
 
De dienst Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie van het lokaal bestuur Denderleeuw 
naar de verschillende doelgroepen toe, volgens de normen voor overheidscommunicatie. Hiervoor zet de 
dienst een optimale mix in van de meest geschikte communicatiekanalen, vanuit de visie op dienstverlening 
en het communicatieconcept van ons lokaal bestuur.  
De dienst ICT zorgt ervoor dat het informaticasysteem van het gemeentebestuur zo optimaal mogelijk 
functioneert en voldoet aan de ICT-behoeftenvoorziening bij personeel, diensten, burgers, ondernemingen. 
Hiervoor stelt de dienst op technologie gebaseerde diensten van de hoogste kwaliteit ter beschikking, die 
het mogelijk maken dat de interactie met en tussen interne en externe klanten optimaal kan verlopen en die 
de toegankelijkheid van het bestuur vergroot.  
 

Bedreigingen 
Het is opdracht van een lokaal bestuur om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften en 
verwachtingen van de verschillende doelgroepen. Hiervoor is een weloverwogen kanaalkeuze en -mix 
noodzakelijk, afhankelijk van de communicatiedoelstellingen en -doelgroepen. Publieksonderzoek en 
tevredenheidsmetingen, constante monitoring en webcare zijn hierbij onontbeerlijk. Maar binnen het 
kanaaldenken volgens het dienstverleningsmodel is ook de communicatiereflex, deskundigheid en 
flexibiliteit van alle medewerkers cruciaal om met deze nieuwe omstandigheden en technologieën om te 
gaan. Voortdurende opleiding van medewerkers en burgers mag dus niet ontbreken. Net zoals de 
administratie de nodige ruimte en (financiële en personele) middelen moet krijgen om te experimenteren 
met nieuwe technologieën en de toepassing ervan van nabij op te volgen.    
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Binnen de kanalenmix worden sociale media 
steeds belangrijker om de burger snel en gericht 
te informeren. Het is ook een ideale manier om 
een ‘community’ van fans en ambassadeurs 
(zowel bij medewerkers als burgers) uit te 
bouwen. Sociale media zijn echter ook vluchtig en 
kunnen soms een grote impact hebben. Burgers 
worden mondiger en uiten hun goedkeuring of 
ongenoegen via de sociale media. Op die manier 
verworden sociale media soms ook tot 
‘klaagmuren’ of worden de (korte) berichten te 
makkelijk verkeerd geïnterpreteerd. Het aanwezig 
zijn, opvolgen en snel inpikken op berichtgeving 
via sociale media is erg arbeidsintensief maar 
cruciaal om het merk ‘Denderleeuw’ kracht bij te zetten door positieve zaken en realisaties in de kijker te 
zetten.  
 
Van het lokale bestuur verwacht de burger in de eerste plaats neutrale en objectieve informatie. Het is dus 
van het grootste belang dat de dienst Communicatie deze objectieve informatiestroom kan garanderen 
door een onafhankelijke en politiek neutrale werking van de dienst, volgens de Vlaamse normen voor 
overheidscommunicatie. Politieke mandatarissen mogen voor hun persoonlijke communicatie dus geen 
gebruik maken van overheidskanalen en beslissingen worden eerst gecommuniceerd door de overheid, 
daarna door de mandatarissen. 
Omdat de politieke communicatie niet zou wegen op de lokale overheidscommunicatie, zijn duidelijke 
afspraken met het politieke niveau op het vlak van communicatie noodzakelijk.    
 
De digitale transformatie door de snelle evolutie van de IT-wereld vormt een uitdaging én bedreiging voor 
zowel softwarebedrijven als lokale overheden. Zo schermen IT-leveranciers nog al te vaak hun producten af, 
terwijl we de bestaande softwarepakketten continu in vraag moeten durven stellen. Niet alleen naar 
functionaliteit, maar ook wat de stijgende exploitatiekosten betreft. Bovendien belemmert dit silo-denken de 
integrale dienstverlening volgens het principe ‘vraag niet wat je al weet’ en dus het koppelen van informatie 
(ook en vooral uit softwarepakketten van verschillende leveranciers). Hierbij hoort ook een toekomstvisie 
voor mid-office.  
De enorme datastroom van informatie vereist niet alleen 
methoden om deze big data te inventariseren, 
beheersen, ontsluiten en hergebruiken, maar 
veronderstelt ook een performant en nauwgezet 
informatieveiligheidsbeleid. Cybercriminaliteit is geen 
ver-van-mijn-bed-show, maar een reële bedreiging voor 
elke overheid. De samenwerking met een externe 
informatieveiligheidsconsulent zorgt ervoor dat we de 
kennis van alle complexe wetgeving op vlak van 
informatieveiligheid en privacy niet volledig zelf in huis 
moeten hebben, maar dat we op professionele 
begeleiding en ondersteuning kunnen rekenen om ons 
informatieveiligheidsplan op te maken en in praktijk om 
te zetten.  
 

Opportuniteiten  
De serverparken van gemeente en OCMW zijn ‘end of life’ en dringend aan vernieuwing toe. Deze 
bedreiging is meteen een grote opportuniteit voor het bestuur om de IT-infrastructuur van het (al deels 
eengemaakte) netwerk van gemeente en OCMW onder te brengen in een datacenter dat beschikt over de 
nodige beveiligde connecties naar de buitenwereld. Een datacenter garandeert het bestuur de meest 
veilige en stabiele technische omgeving. Bovendien biedt een datacenter de flexibiliteit om snel een server 
op te zetten of te supprimeren of om de behoefte aan een grotere of kleinere opslagcapaciteit tegemoet te 
komen, wat dan weer kostenbesparend is. Dit geldt eveneens voor softwaretoepassingen, waarbij we een 
evolutie opmerken naar web-gebaseerde oplossingen, waardoor de toepassing dus niet meer op het eigen 
netwerk hoeft te draaien.    
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Met een ‘managed solution’ wordt de dienst ICT daarenboven ontlast van repetitieve routinetaken die het 
dagelijkse beheer van de IT-infrastructuur met zich meebrengt.  
  
In het verlengde van de modernisering van onze IT-infrastructuur staan ook de vervanging van het 
printerpark en de multifunctionals op het programma en de vernieuwing van onze telefooncentrale 
(eventueel in een virtuele omgeving). In de mate van het mogelijke maken we hiervoor maximaal gebruik 
van bestaande raamcontracten bij diverse overheden. 
  
Nadat we onze IT-infrastructuur aangepakt hebben, dienen we onze toepassingen onder de loep te nemen. 
Het gaat hierbij over de software in de backoffice, midoffice en frontoffice en de koppeling en 
informatiedoorstroming tussen deze toepassingen, vanuit de algemene beleidsdoelstelling om de burger zo 
goed mogelijk te bedienen met een toegankelijke, moderne en vlotte dienstverlening door in te zetten op 
een maximale digitalisering.  
Dat houdt ook in dat we onze interne processen moeten herdenken in functie van digitale dienstverlening 
en dat we de interacties met de burgers, verenigingen en ondernemingen zo veel mogelijk digitaal laten 
verlopen (e-government).  
 
Uiteraard volgen we de projecten van de hogere overheden rond e-government en digitale dienstverlening 
op (bv. eBox, Mijn Burgerprofiel, Mijn Dossier, Omgevingsloket, Databank van Akten van de Burgerlijke Stand 
en Centraal Strafregister, Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data…) en bekijken we in welke mate we 
kunnen samenwerken met andere besturen en overheden op het vlak van ICT en digitalisering. Zo biedt 
het project ‘Samen Aanbesteden’ van V-ICT-OR misschien mogelijkheden om binnen dit 
samenwerkingsverband een nieuw midoffice op te zetten.  
Bovendien volgen we de evoluties in het IT-landschap op, zoals de Smart Cities- en ‘Internet of Things’-
toepassingen, het gebruik van digitale handtekeningplatformen, de inzet van een chatbox om de burger 
vanop de website zo snel mogelijk te woord te staan, de blockchaintechnologie, open data en open 
standaarden, virtual reality en artificial intelligence…    
 
Cruciaal voor de digitale overheid is een moderne, performante, responsieve, veilige en gebruiksvriendelijke 
website, waarbij aandacht geschonken wordt aan het toenemend belang van mobiele toestellen (mobile 
first). De gemeentelijke website dient dan ook grondig aangepakt en uitgewerkt als een handig thuisloket. 
In het verlengde hiervan blijven we inzetten op sociale media en willen we digitale nieuwsbrieven lanceren. 
Voor de interne informatiedoorstroming voorzien we de uitbouw van een volwaardig intranet.  
 
Een lokale overheid zet volop in op digitale ontwikkelingen. Maar een eenzijdige focus op ‘radicaal digitaal’ 
werkt niet in publieksvriendelijke communicatie en dienstverlening. Ook mondelinge en gedrukte 
communicatie zijn cruciaal. Dit vraagt om een doordachte, versterkende en gedoseerde inzet van 
verschillende kanalen. Persoonlijk contact zorgt voor verbinding. Dat is enorm belangrijk voor inclusieve 
communicatie. Zo wacht een inclusief lokaal bestuur niet tot kwetsbare groepen de weg vinden naar 
dienstverlening, maar gaat ze die doelgroepen zelf aanspreken en bouwt ze een lokaal netwerk op van 
intermediairen. Net als onze medewerkers hebben bijvoorbeeld welzijnswerkers en vrijwilligers een 
aanzienlijke rol in het gemeentelijke (inclusieve) communicatiebeleid.    
 
Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat voor ongeveer driekwart van de bevolking het informatieblad 
én de gemeentelijke website topkanalen zijn107. In dat opzicht vormt de restyling van het infoblad een 
grote opportuniteit om het informatieblad een andere plaats te geven in de volledige communicatiemix, 
complementair met de digitale nieuwsbrieven, sociale media, UiT-agenda, website, drukwerken. Op die 
manier kunnen we het infoblad hervormen naar een echt magazine, met minder nieuwsprimeurs, maar wel 
meer achtergrondinformatie en gemeenschapsvormende formats. Hiervoor is een duidelijke redactielijn 
noodzakelijk, op basis waarvan keuzes in onderwerpen en artikels gekozen kunnen worden door een 
autonome redactieraad.    
 
Lokale communicatie moet als dusdanig herkenbaar zijn. Hiervoor werd in het verleden een nieuwe huisstijl 
gelanceerd, met een eigen logo. De eenmaking van gemeente en OCMW is de opportuniteit bij uitstek 
om als 1 organisatie naar buiten te komen, met 1 naam, 1 logo, 1 huisstijl, kortom met 1 gezicht.   
 

                                                                      
107 Onderzoek van Thomas More (2017) en resultaten burgerbevraging over onze gemeentelijke dienstverlening (2016) 
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4.2.7 Openbare ruimte 
De dienst Openbare Ruimte zet zich verder in om tot een kwalitatieve openbare ruimte te komen met de 
nodige aandacht voor groen en duurzame mobiliteit. 
 

Bedreigingen 
Qua handhaving wordt het een uitdaging om een goed evenwicht te zoeken tussen het aantal 
beschikbare personeelsleden en het werk dat moet verzet worden in combinatie met controles op het 
terrein. De vraag zal zijn hoe ver we hierin willen gaan en waar de prioriteiten liggen voor de komende jaren. 
 
De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdrage die ontvangen wordt van de inwoners via de 
drinkwaterfactuur aangewend wordt voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt 
gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de 
VMM) in welke mate dit het geval is.108 Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange 
termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (ondermeer het 
rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van het stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en 
jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden. Want indien de gemeentelijke afrekening een 
surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald 
moeten worden. 
 

 
 

 
 

                                                                      
108 Cijfers financiële dienst Denderleeuw 
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Opportuniteiten  
Een belangrijk punt voor de dienst Openbare Ruimte is het bundelen van projecten, bijvoorbeeld de 
heraanleg van een voetpad in combinatie met de vernieuwing van een wegdek in een bepaalde straat in 
plaats van dit over verschillende jaren te spreiden. Zo worden er weliswaar minder projecten per jaar 
opgestart, maar zijn de werken wel omvangrijker en opvallender in het straatbeeld. Dit laat ons toe 
efficiënter te werken (minder bestekken, communicatiefocus, …), een lagere kostprijs te realiseren, burgers 
minder hinder te bezorgen in hun buurt, …  
 
Binnen de dienst wordt gekeken naar mogelijkheden om een deel van de dienstverlening te digitaliseren, 
bijvoorbeeld met de introductie van een e-loket voor inname van het openbaar domein. Dit gaat immers 
over een heel aantal aanvragen per jaar, waarvoor mensen zich niet meer zouden moeten verplaatsen naar 
het gemeentehuis en de medewerkers efficiënter kunnen werken op de inhoud van dossiers.  
Ook andere interne processen zullen gestroomlijnd worden, zoals onze overheidsopdrachten op basis 
van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen, de aanpak van wegenwerken met meer onderlinge afstemming 
en een betere communicatie naar de burger toe, … 
 
Ook op het vlak van GIS (geografisch informatiesysteem) wil de dienst stappen vooruit zetten de komende 
jaren. Het is de bedoeling een heel aantal zaken digitaal in kaart te brengen (zitbanken, vuilnisbakken, 
graszones, …) zodat bepaalde informatie bijvoorbeeld kan uitgelezen worden om makkelijk bestekken op te 
maken, om handig een vernieuwingsoperatie op te zetten van bepaalde verkeersborden bijvoorbeeld, maar 
ook dat de info intern makkelijk beschikbaar is en kan gedeeld worden. Het kan ook interessant zijn om te 
kijken hoe we kunnen evolueren naar een zogenaamde ‘smart city’ met de nieuwe digitale informatie die 
beschikbaar zal zijn. 
 
Qua onderhoud worden oude planten die veel onderhoud vragen, grind en dolomiet zo veel mogelijk 
vervangen door makkelijk te onderhouden inheemse soorten, graszones, … Ook op kleine stukjes zodat hier 
geen intensief werk met gasbranders en dergelijke meer nodig is. Door het creëren van plaats op onze 
begraafplaatsen kunnen we gaan vergroenen en zo het kwalitatief uitzicht verbeteren. Dit zal op termijn 
minder werk vragen van onze arbeiders en zorgen voor een fraaier beeld in onze openbare ruimte. Er wordt 
ook onderzocht wat de meerwaarde en kostprijs zou zijn van een kleine veegmachine om het openbaar 
domein makkelijker proper te houden. 
 
In het kader van duurzaamheid zal de dienst Openbare ruimte samen met enkele andere gemeentelijke 
diensten subsidieaanvragen indienen voor onthardingsprojecten zodat er meer ruimte komt voor groen, 
regenwater opnieuw in de bodem kan sijpelen, … Er wordt ook verder ingezet op het vervangen van de 
openbare verlichting door LED-verlichting, …  
 
Net als de afdeling Facility dit wil doen voor gebouwen, wil de dienst Openbare ruimte toegankelijkheid 
meer centraal stellen bij het realiseren van nieuwe projecten op het openbaar domein. 
 
 

4.2.8 Wonen & Ondernemen 
De dienst Wonen & Ondernemen nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om voor een aantal 
ruimtelijke gehelen visies op te stellen (RUP’s Wolfsgracht, Dekaply, Strokapel, Centrum, …) en antwoord te 
bieden op specifieke evoluties (verordening meergezinswoningen). Midden 2018 werd ook beslist het BPA 
Stationswijk aan te passen aan de huidige inzichten inzake ruimtelijke ordening.  
 

Bedreigingen 
Naast strategie en visie heeft een lokaal bestuur ook een vergunningverlenende verantwoordelijkheid. De 
invoering van de omgevingsvergunning zorgde voor zowel een procedurele als digitale (r)evolutie in het 
indienen en behandelen van bouw- en exploitatiedossiers. Voor zowel de uitwerking van beleidsvisies als 
de verwerking van dossiers moet de personeelsbezetting voldoende zijn. Op heden ontbreekt dit, maar 
de aanwervingsprocedures lopen.  
 
Het handhavingsbeleid omtrent ruimtelijke ordening moet verder worden uitgerold. Dit vormt immers het 
sluitstuk van een effectief ruimtelijk ordeningsbeleid. Hiervoor is extra capaciteit nodig (intern of extern). 
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Handhaving is ook een belangrijk vraagstuk op het vlak van zwerfvuil, sluikstorten en andere 
milieugerelateerde zaken. Op welke manier zetten we hierop in, met welke middelen en in welke 
samenwerking met politie en andere stakeholders? Daarnaast is het ook belangrijk om voor 
dienstoverschrijdende problemen als zwerfvuil en sluikstorten een draagvlak te behouden en te versterken 
door tal van sensibiliseringsacties. 
 

Opportuniteiten  
Het zal in de (nabije) toekomst nodig zijn om ruimtelijke visies te toetsen aan de snel veranderende 
noden inzake woningen en vooral de private/openbare ruimte er tussenin (lees: verdichten en 
vergroenen).  
 
Als uitvoering van het opgestelde 
klimaatplan moeten alle 
beslissingen, dus ook die met een 
ruimtelijke impact, aan een 
klimaat/duurzaamheidstoets 
worden onderworpen. Voor de 
afdeling Wonen en Ondernemen 
moet de focus liggen op het 
opwaarderen van het huidige 
woningbestand (ondersteuning bij 
renovaties met premies en 
begeleiding) en het sturen van het 
toekomstige woningaanbod 
(duurzame woningbouw, nieuwe 
woonvormen,…). Dit samen met het opvolgen en toepassen van verschillende vormen voor het opwekken 
van hernieuwbare energie.  
 
De keuzes inzake ruimtelijke ordening/planning moeten prioriteit krijgen vermits de effecten ervan pas 
op (middel)lange termijn zichtbaar zijn. De Gecoro kan hierin een trekkersrol spelen. Ook voor het versterken 
van de bestaande groene linten en het ontwikkelen van nieuwe groene ‘vingers’ die de deelgemeenten en 
hun verschillende functies verbinden en iedereen op wandelafstand aangename ontmoetingsplekken met 
kwaliteitsvol groen biedt.  
 
 

4.2.9 Vrije tijd 
De dienst Vrije Tijd coördineert de sectoren jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, erfgoed, toerisme, senioren, 
evenementen en kunstonderwijs. De dienst draagt met haar kwalitatieve dienstverlening bij aan het 
verbeteren van de leefkwaliteit van elke burger en het streven naar een zorgzame leefgemeenschap. 
 

Bedreigingen 
Bij verschillende projecten en activiteiten vallen de vrijetijdsdiensten terug op een uitgebreide 
vrijwilligerspoule (Tastoe, Parasol, speelpleinwerking, buurtsport,…). Ook bij andere diensten wordt 
samengewerkt met geëngageerde vrijwilligers (Jong-Leren, De Wissel, …). Het motiveren, vormen en 
waarderen van deze vrijwilligers is een kritische succesfactor voor deze initiatieven. Daarom is het 
ontwikkelen van een gedegen vrijwilligersbeleid van belang: het opvolgen, aanwerven, zoeken van 
vrijwilligers, eveneens via een digitaal platform. 
 
Meer nog dan het louter organiseren van een eigen aanbod wil de vrijetijdsdienst meer ruimte vrijmaken 
voor ondersteuning en stimuleren van lokale initiatieven, zowel vanuit het lokale verenigingsleven als 
vanuit individuele organisatoren. Op vandaag ligt de nadruk sterk op het organiseren van gemeentelijk 
aanbod, terwijl dit de kwaliteit van de inhoudelijke ondersteuning van lokale partners niet ten goede komt. 
Meer samenwerking wordt een belangrijk aandachtspunt: niet langer alles vanuit het gemeentebestuur 
opnemen, maar een facilitator en gesprekspartner worden. 
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De dienst Vrije Tijd vult het privé-initiatief aan met een uitgebreid en toegankelijk aanbod van cultuur-
, sport-, jeugd-, senioren- en erfgoedactiviteiten, telkens met bijzondere aandacht voor meer kwetsbare 
doelgroepen. Hiervoor werkt de dienst nauw samen met de dienst Doelgroepenwerking.  
 

Opportuniteiten  
Met de komst van de 
evenementencoördinator wil de 
vrijetijdsdienst meer inzetten op het faciliteren 
en scheppen van de nodige voorwaarden voor 
het organiseren van lokale initiatieven. De 
opmaak van een volwaardig 
evenementenbeleid staat op het programma. 
 
Vanaf 2019 wordt de UiTpas gelanceerd in 
Denderleeuw: een vrijetijdspas die de inwoners 
meer goesting in meer cultuur moet geven. De 
UiTpas is een belangrijke stap in de richting van 
een open en toegankelijk vrijetijdaanbod: elke 
deelnemer, ook de maatschappelijk 
kwetsbaren, worden extra ondersteund via 
UiT in Denderleeuw.   
 
Vanuit de vrijetijdsdienst wordt een voortrekkersrol opgenomen in het inzetten op ruime 
beleidsparticipatie. Traditioneel vertrekt deze vanuit de gemeentelijke adviesraden, gebundeld onder de 
Vrije Tijdsraad. De dienst Vrije Tijd merkt echter dat er sleet komt op deze formule en gaat op zoek naar een 
nieuwe werkvorm om burgers inspraak in het gevoerde beleid te bieden. Zowel via de ontwikkeling van het 
Denderleeuwse speel- en ontmoetingsweefsel als via de uitrol van een strategisch actieplan in kader van 
Kindvriendelijke Gemeente wordt volop geëxperimenteerd met (ver)nieuwe(nde) vormen. Binnen de 
vrijetijdsdiensten wordt actief gewerkt aan het opbouwen van een kader rond burgerparticipatie, met 
extra aandacht voor de doelgroep van kinderen en jongeren, en het versterken van de interne kennis over dit 
onderwerp. 
 
De laatste jaren werd er door de dienst Vrije Tijd al ingezet op het uitbreiden van de digitale 
dienstverlening, o.m. door de lancering van de webshop. Deze dienstverlening dient nog verder uitgebreid 
te worden, voornamelijk met oog op een ticketingmodule in de webshop, een zelfscanbalie in de 
bibliotheek en een online evenementenloket. Om deze verschillende digitale projecten uit te werken, is er 
nood aan het optimaliseren van bepaalde interne processen. 
 
Lokale organisatoren kunnen in heel wat lokale culturele infrastructuur terecht voor activiteiten en 
evenementen. Zowel het Koetshuis, Kasteeltje als zaal Den Breughel staan in de top drie van meest 
verhuurde infrastructuur. Zaal Den Breughel is echter aan een make-over toe: een (rolstoel)toegankelijke 
ingang, nieuwe indeling van toog en opbergruimte, technische ruimte en nieuw interieur zijn aan de orde. 
De renovatiewerken aan deze gemeenschapszaal staan in samenwerking met de dienst Facility gepland in 
het najaar van 2019. 
 
In aanloop naar de vernieuwing van de site Veldstraat gaan we aan de slag om een nieuwe visie uit te 
tekenen voor de gemeentelijke uitleendienst. Om een kwalitatieve dienstverlening te blijven waarborgen 
is een eerste stap daarbij het vereenvoudigen van het proces en het digitaliseren van de aanvraag. We 
herbekijken ook de modaliteiten om materiaal uit te lenen zodat de planning, het uitvoeren van de 
werkopdrachten en de controle/het onderhoud van de materialen efficiënter kan. 
 
In kader van de ontwikkeling van de 3e fase van het administratief centrum staat ook de bouw van het 
vrijetijdshuis op de planning. Het vrijetijdshuis is meer dan het samenbrengen van de bibliotheek en de 
andere vrijetijdsdiensten. De integratie van de diverse diensten binnen één geheel verhoogt de 
samenwerking tussen de diensten, de toegankelijkheid van de diensten, brengt het aanbod dichter bij de 
gebruiker (gezamenlijke front-office met UiTbalie), verhoogt de efficiëntie van de diensten door een 
maximale synergie in de back-office te creëren en biedt kansen om een kleinschalig, laagdrempelig, 
doelgroepgericht aanbod uit te bouwen.  
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Mits voldoende fysieke ruimte voor samenkomsten en voor organisatie van activiteiten wordt het 
vrijetijdshuis een open huis met ruimte voor ontmoeten, ontspannen en leren; een ware 
ontmoetingsplek waar gemeenschapsvormende initiatieven ontstaan voor en door diverse doelgroepen. Het 
vrijetijdshuis is een plek die mensen aanzet tot actieve vrijetijds- en kennisparticipatie in een context van 
niet-formeel leren, beleving, ontdekking en inspiratie. Hiervoor is een polyvalente ruimte ter beschikking in 
het vrijetijdshuis. 
 
 

4.2.10 Opvoeden 

De dienst Opvoeden zet in op het uittekenen van een visie voor de verdere uitbouw van het Huis van 
het Kind tot een geïntegreerde basisvoorziening voor alle kindgerelateerde diensten. De kernfunctie van 
een Huis van het Kind is immers te zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter 
ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Volgende aanbodsvormen moeten 
aan bod komen: opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, ambulant en mobiel aanbod in preventieve 
gezinsondersteuning en een aanbod in preventieve gezinsondersteuning met het oog op versterking van 
onderwijskansen. 
 

Bedreigingen 
De dienstverlening voor gezinnen is op dit moment te versnipperd, wat de toegankelijkheid en 
zichtbaarheid van de dienstverlening voor gezinnen bemoeilijkt. De uitdaging bestaat erin om de krachten 
van de verschillende gemeentelijke diensten en betrokken partners te bundelen om van hieruit een 
geïntegreerde aanpak te realiseren. Een knelpunt hierbij is de inzet van het huidig personeel van het Huis 
van het Kind voor de verdere uitbouw van het Huis. Zo is er bijvoorbeeld momenteel geen ruimte vrij om het 
Opvoedingspunt verder vorm te geven, hoewel de nood hiertoe voelbaar is bij de bevolking. 
 
Binnen de dienst Opvoeden is er momenteel een nijpend personeelstekort in de buitenschoolse 
kinderopvang. Enerzijds is dit te wijten aan de moeilijke zoektocht naar nieuwe kinderbegeleiders en het 
grote verloop onder de huidige groep kinderbegeleiders. Dit kan de continuïteit van onze 
dienstverlening naar ouders en kinderen toe in het gedrang brengen. De arbeidstijden en verloning van 
kinderbegeleiders worden vaak aangehaald als knelpunten.  
 
Bovendien kampen we met een capaciteitsproblematiek in de kinderopvang, zijn er investeringen nodig in 
de bestaande infrastructuur, maar werd binnen de visie op gebouwen beslist deze voorlopig niet uit te 
voeren, in afwachting van een duidelijke visie op uitbouw van kinderopvang (al dan niet in samenwerking 
met de scholen of private partners). 
 
In de nabije toekomst zullen alle lokale besturen de regie voor buitenschoolse kinderopvang (BKO) zelf in 
handen krijgen. Dat bepaalt de conceptnota van de Vlaamse regering die zal leiden naar een nieuw decreet 
voor de BKO en zal een impact hebben op de werking binnen het Huis van het Kind. 
 
De kwaliteitseisen waaraan de buitenschoolse kinderopvang en de opvang voor baby’s en peuters dienen 
te voldoen zijn zeer hoog. Naast de coaching van kinder- en hoofdbegeleiders en onthaalouders hebben de 
coördinatoren dan ook de handen vol met het veilig en kwaliteitsvol organiseren van de opvang, en het 
opvolgen van de naleving van alle richtlijnen om aan de kwaliteitseisen van Kind & Gezin te voldoen. Uit de 
recente zorginspectie van Kind & Gezin blijkt dat er in de toekomst nog meer ingezet moet worden op de 
begeleiding van de huidige groep onthaalouders.  
 
De dienst Opvoeden verricht momenteel een onderzoek naar de meest geschikte software voor het 
aanbieden van een klantvriendelijke webshop voor gebruikers van de kinderopvang en een efficiënte 
back-officewerking voor de medewerkers. Dit omwille van aanhoudende problemen met de huidige 
leverancier. Er wordt ook gekeken waar de interne procedures ‘lean’ kunnen gemaakt worden om de werking 
te vereenvoudigen, en waar de prijszetting marktconform en eenvoudiger kan gemaakt worden. 
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Opportuniteiten  
De nieuwe visie voor het Huis van het Kind moet gaan stoelen op het uitbouwen van het huidige 
samenwerkingsverband met verschillende partners, het versterken van het opvoedingspunt, het lokaal loket 
kinderopvang als toegangspoort naar informatie over kinderopvang, de introductie van het Groeipakket, ...  

 
De gemeente heeft de regierol in het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), een adviesorgaan naar 
gemeentelijke kinderopvang toe.  Het wordt een uitdaging om dit overlegplatform op regelmatige basis 
bijeen te roepen. Het decreet van 20 april 2012 stelt bovendien dat elke gemeente een lokaal loket 
kinderopvang moet hebben, zodat ouders ondersteuning krijgen bij hun zoektocht naar een 
kinderopvangplaats bij de verschillende aanbieders in Denderleeuw. Dit is tot op heden net als in vele 
andere besturen niet uitgebouwd in Denderleeuw, maar het is wel de verantwoordelijkheid van het lokale 
bestuur ervoor te zorgen dat er een lokaal loket komt, in overleg met alle betrokken partners. Uit navraag bij 
besturen die dit lokaal loket wel reeds hebben geïmplementeerd, blijkt dat er toch heel wat middelen voor 
moeten vrijgemaakt worden, zowel naar personeelsinzet toe als naar software toe.  
 
Vanaf 1 januari 2019 wordt in Vlaanderen de 
huidige kinderbijslag omgevormd en 
geïntegreerd in het Groeipakket. Vlaanderen 
krijgt de kans om een robuust geïntegreerd 
gezinsbeleid te ontwikkelen, waarbij 
kinderbijslag/Groeipakket, 
gezinsondersteuning en de participatie aan 
kinderopvang en onderwijs hand in hand gaan. 
Een geïntegreerd gezinsbeleid is een 
gezinsbeleid dat er op gericht is 
mogelijkheden te creëren om (het starten van) 
een gezin met actieve deelname aan de 
samenleving en dus ook (arbeids)participatie 
te kunnen combineren met een gezin. Het is ook een beleid dat gericht is op het welzijn en de maximale 
bevordering van ontwikkelings- en ontplooiingskansen van alle kinderen. Het Huis van het Kind moet 
gezinnen in de toekomst informatie geven over wat het Groeipakket allemaal inhoudt, en hen toeleiden naar 
de uitbetalingsactoren. De uitbetalingsactoren hebben o.a. als taak om samen te werken met de Huizen van 
het Kind. Kind en Gezin is verantwoordelijk voor deze transitie.  
 
Na de zorginspectie door Kind en Gezin van onze dienst Baby-peuteropvang werden verschillende 
werkpunten geformuleerd. Deze aanbevelingen worden nu een voor een in de praktijk omgezet. Ook een 
externe inspectie van de dienst Buitenschoolse kinderopvang komt er aan. Zaak zal zijn dit zo goed mogelijk 
voor te bereiden en eventuele werkpunten in de organisatie in te bedden. 
 
Om de bedreigingen voor onze buitenschoolse 
kinderopvang aan te pakken wordt momenteel 
gewerkt aan een toekomstvisie voor de 
buitenschoolse kinderopvang. Het concept van een 
bredeschoolwerking wordt hierin als mogelijke piste 
opgenomen. Dit houdt in dat er een 
samenwerkingsverband komt tussen verschillende 
sectoren die samen werken aan een brede leer- en 
leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel 
maximale ontwikkelingskansen te bieden aan 
kinderen en jongeren. De visie gaat uit van gedeeld 
ruimtegebruik met de scholen waarbij kinderen zo 
veel mogelijk op de scholen zelf worden opgevangen 
en geen verplaatsingen met bussen meer nodig zijn, 
en het ook voor de ouders eenvoudiger wordt om hun 
kinderen af te zetten en op te halen.  
Belangrijk om in deze oefening mee te nemen is de vraag of we al dan niet blijven inzetten op de 
subsidievoorwaarden van Kind en Gezin en alle consequenties die daarmee samenhangen. 
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Er worden momenteel verschillende pistes onderzocht om vraag en aanbod binnen de baby- en 
peuteropvang beter af te stemmen. Mogelijk kan het actief aanspreken van privé-initiatieven een grote 
speler inzake baby- en peuteropvang naar Denderleeuw trekken.  
 
 

4.2.11 OCMW 
De Sociale Dienst biedt mensen kansen aan en helpt hen vooruit zodat ieder een menswaardig bestaan kan 
leiden, ongeacht afkomst of overtuiging. Speciale aandacht gaat naar de kansarmen in onze gemeente. De 
hulp gaat van informeren en adviseren tot financiële en materiële steun en doorverwijzingen op het vlak van 
huisvesting, tewerkstelling en opleiding, schuldhulp en budgetbeheer, vreemdelingenstatuut, illegaliteit, 
thuiszorgdiensten, … Verschillende partners in opdracht van het OCMW en in samenwerking met eigen 
personeel zetten in op inclusie en inburgering, versterking van de innerlijke mens, toegankelijkheid van onze 
dienst en andere voorzieningen, armoedebestrijding, tegengaan van vereenzaming, informatieoverdracht,… 
De dienst Doelgroepenwerking coördineert en verzorgt het opbouwwerk voor alle doelgroepen binnen onze 
gemeente. 
 

Bedreigingen 
De groei en diversificatie van de populatie zorgt voor een grotere werkdruk en meer complexe cases. 
Naast een groter takenpakket wordt de burger ook steeds mondiger en meer veeleisend.  
Emotionele belasting is een belangrijk aandachtspunt bij de mensen die werken binnen onze 
maatschappelijke hulpverlening. Omwille van de mogelijke effecten op het welzijn van de medewerkers 
werden hierrond al stappen ondernomen op basis van de Welzijnswijzer en wordt bekeken wat er verder 
mogelijk is. Naast de zware inhoud van bepaalde dossiers worden medewerkers bovendien ook meer 
geconfronteerd met verbale en soms fysieke agressie. Met het uitwerken van een agressieprotocol kunnen 
we hierop deels een antwoord geven. 
 
Omwille van de tijdelijkheid van sommige contracten zien we dat maatschappelijk werkers soms gaan 
jobhoppen van het ene OCMW naar het andere in de ruime omgeving, wat niet ideaal is voor de continuïteit 
naar de cliënten toe. 
 
Het is niet evident om in Denderleeuw lokale ondersteuning te krijgen van allerhande 
partnerorganisaties zoals het CAW, het Agentschap Integratie & Inburgering, … door onze ligging 
tussen enkele centrumsteden in. Hierdoor moeten onze inwoners zich verplaatsen naar Aalst of Ninove om 
een beroep te kunnen doen op dit soort maatschappelijke ondersteuning en ligt de drempel voor sommige 
mensen zeer hoog.  
 

Opportuniteiten  
De visie op hulpverlening kan naar de praktijk vertaald worden en zorgen voor een aantal bijsturingen 
zoals het herbekijken van interne reglementen, richtlijnen, clustervorming, personeelsinzet, … Idem voor de 
visie op integratie die meer horizontaal kan doorgetrokken worden in onze organisatie. Bovendien kunnen 
we medewerkers meer bewust maken van de armoedeproblematiek en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Ter opvolging van interne controle zullen verschillende procedures uitgewerkt worden zoals al gebeurde in 
het kader van schuldhulp, maar ook de workflow van administratie naar de financiële dienst, … zodat deze 
transparant zijn voor alle belanghebbenden. 
 
Er schuilen ook opportuniteiten in een nauwere samenwerking tussen de sociale dienst, de dienst 
Doelgroepenwerking, het Huis van het Kind en de vrijetijdsdiensten om mensen in kansengroepen toe 
te leiden naar de maatschappelijke hulpverlening, naar ons opbouwwerk en naar ons uitgebreid 
activiteitenaanbod en elkaars aanbod in de kijker te plaatsen. Ook de samenwerking met andere OCMW’s 
biedt kansen qua schaalvergroting, net als deelname aan lerende netwerken.  
 
De start van een nieuwe legislatuur is het moment bij uitstek om de reglementen m.b.t individuele 
steunmaatregelen te actualiseren en te benchmarken met vergelijkbare besturen.  
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4.2.12 Burgerzaken 
De dienst Burgerzaken komt voor steeds meer uitdagingen te staan. De groei en diversificatie van de 
populatie zorgt voor een grotere werkdruk en meer complexe cases. Meer dan ooit dienen medewerkers 
Burgerzaken experten in hun vak te zijn. Hierbij dienen ze rekening te houden met steeds veranderende 
wetgeving en worden ze meer en meer geconfronteerd met internationaal privaatrecht. Naast een groter 
takenpakket wordt de burger ook steeds mondiger en meer veeleisend.  
 
De dienst Burgerzaken dient te evolueren naar een effectieve en efficiënte dienstverlener zonder dat de 
burger zich al te vaak naar het loket dient te begeven. Daarvoor kan een evolutie naar een digitale 
dienstverlening nuttig zijn. Een belangrijk project voor 2019 is de Digitalisering van de Akten van 
Burgerlijke Stand (DABS). Het samenbrengen van alle akten van burgerlijke stand in een centrale nationale 
database zal de werking van de dienst Burgerzaken grondig veranderen. De dienst zal geen aktes meer 
opmaken op papier, alles zal digitaal verlopen. Ook de ondertekening van de akten zal digitaal verlopen. 
Deze verandering is zo ingrijpend dat voor het eerst sinds lang het Burgerlijk Wetboek grondig aangepast is.  
 

Bedreigingen 
Burgers willen steeds meer onmiddellijk geholpen worden en accepteren zelden nog een ‘neen’. De burger 
stelt dan ook steeds vaker de dienstverlener en onze dienstverlening in vraag. Door deze ontwikkelingen 
komt de efficiënte en adequate afhandeling van de vragen en bezoeken aan het loket in het gedrang.  
Ook krijgen medewerkers vaker te maken met agressie aan het loket. Het uittekenen van een agressiebeleid 
op maat van onze organisatie kan een extra ondersteuning betekenen voor de loketmedewerkers die 
dagelijks klantencontact hebben.  
 
Verder dienen enkele procedures aangepast te worden in het kader van het project DABS. Daarbij zal een 
goede samenwerking tussen de dienst Burgerzaken en de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand essentieel 
zijn.  
 

Opportuniteiten  
De digitalisering biedt nog vele opportuniteiten. Zo kan bijvoorbeeld de uitbouw van een e-loket waarbij 
attesten en uittreksels strafregister automatisch worden afgeleverd het aantal bezoeken aan het loket 
aanzienlijk verminderen. Burgers kunnen hun aanvraag dan doen via de website 24u/24u. Bovendien 
gebeuren de aanvragen via identiteitskaart of via apps als ‘Itsme’ waardoor de onzekerheid over de identiteit 
van de burger weggenomen wordt.  
De snelbalie in samenwerking met de dienst Onthaal kan op termijn uitgebreid worden.  
 
Ook DABS zal voor de dienst opportuniteiten bieden. Wanneer de doelstellingen van DABS waargemaakt 
worden zal de interne werking en de intergemeentelijke uitwisseling van akten veel vlotter verlopen.  
Hierdoor zal de doorlooptijd voor dossiers sterk verminderd kunnen worden. DABS zal ook kunnen 
leiden tot een herziening van enkele procedures 
(zoals bijvoorbeeld huwelijk). De Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand zou ook zelf huwelijken 
kunnen voltrekken zonder de noodzakelijke 
aanwezigheid van een medewerker van de dienst.  
 
Inzetten op een klantgeleidingssysteem en 
werken op afspraak kan er voor zorgen dat het 
werk op de dienst efficiënter georganiseerd wordt. 
Het wegnemen van twijfel bij de burger alsook het 
verhogen van de privacy aan het loket zijn grote 
voordelen. Verder biedt het werken op afspraak 
zekerheid aan de burger dat hij op een vast 
moment zal geholpen worden zonder al te lang te 
moeten wachten. Bovendien kan de medewerker 
de kans krijgen om het dossier voor te bereiden. 
De burger zal op elk moment een afspraak kunnen 
maken via de vernieuwde website.  
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Om de beleving van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen zal ook de vernieuwing van de 
lokettenzaal een grote meerwaarde betekenen bij de ontwikkeling van de 3de fase van het administratief 
centrum. Tijdens het beleidscafé werd reeds opgemerkt dat het jammer is om voorbij het hypermodern 
onthaal terecht te komen bij loketten ‘uit de jaren stillekes’.109  
Naast de positieve impact van dergelijke vernieuwing van de lokettenzaal op de beleving van de 
dienstverlening, zullen ook de medewerkers voordelen van een veiligere en meer ergonomische werkruimte 
kunnen ervaren. In afwachting van de uitvoering van de 3de fase van het administratief centrum kunnen 
enkele kleine ingrepen ook reeds bijdragen tot de veiligheid en het welzijn van medewerkers en bezoekers.  
 
 
 
 
 
 

                                                                      
109 Beleidscafé 2018, gesprekstafel Veiligheid & Dienstverlening 
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