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Inleiding
In deze VUCA-wereld1 nemen steden en gemeenten een steeds prominentere rol op in het
beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen en problemen. Aan de basis liggen niet
enkel de delegaties van taken en bevoegdheden vanuit het federale en Vlaamse niveau,
maar ook het feit dat lokale besturen door hun burgernabijheid hét bestuursniveau bij
uitstek vormen om maatschappelijke problemen pragmatisch en doeltreffend op te lossen.
Het bijzondere jaar 2020 heeft meer dan ooit aangetoond dat lokale besturen een enorme
veerkracht en wil hebben om oplossingen aan te reiken, maar heeft tevens blootgelegd
dat de druk op de lokale bestuurskracht alsmaar toeneemt en dat veel steden en
gemeenten tegen de grenzen van haalbaarheid en realiseerbaarheid aanbotsen.
Gemeenten worden uitgedaagd om voor hun opdracht en dienstverlening verder te kijken
dan de eigen gemeentegrenzen. Het lokale bestuursniveau verder versterken en het
verhogen van de bestuurskracht vormt dan ook dé uitdaging voor onze steden en
gemeenten.
De lokale besturen Ham & Tessenderlo wensen te onderzoeken of door een vergaande
samenwerking, in de vorm van een fusiegemeente de bestuurskracht van beide
organisaties verhoogd wordt.

Wat is bestuurskracht?
Bestuurskracht omschrijven we als het vermogen of de ambtelijke, politieke, operationele
en financiële capaciteit om als bestuur de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en
bijhorende effecten te realiseren en om de dienstverlening en taken goed uit te voeren.
Bestuurskracht is aldus de verhouding van capaciteit en opdracht.

1

Ambtelijke
capaciteit

Politieke
capaciteit

Operationele
capaciteit

Financiële
capaciteit

Volatiel, Onzeker (Uncertain), Complex en Ambiguous
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Bestuurskracht wordt ontleed in vier capaciteiten:
Ambtelijke capaciteit: het vermogen om als organisatie
‒ het juiste en kwalitatieve personeel aan te trekken én te behouden,
‒ het personeel een evenwichtig takenpakket dat correspondeert met hun
niveau aan te bieden (functieweging) en
‒ de competenties verder te ontwikkelen.
Operationele capaciteit: het vermogen om als organisatie de werking en
dienstverlening op een dergelijke wijze te kunnen organiseren dat
‒ de continuïteit verzekerd is,
‒ de organisatie in staat is om potentiële risico’s te dekken,
‒ er zo goed mogelijk tegemoet kan gekomen worden aan de wensen van de
klanten en
‒ er kan worden ingespeeld op hedendaagse, moderne en digitale vormen van
dienstverlening.
Politieke capaciteit: het vermogen om als organisatie
‒ te kunnen inspelen op opportuniteiten en noodwendigheden in de omgeving,
‒ innovatie en vernieuwing te initiëren,
‒ de te ontwikkelen visie ook vertaald te krijgen in een daadkrachtig en
coherent beleid voor de bevolking,
‒ in te kunnen spelen op en het hoofd te bieden aan complexe uitdagingen.
Financiële capaciteit: het vermogen om als organisatie op een kritische en
berekende manier met de financiële middelen om te gaan zodat er
‒ doordachte beslissingen genomen kunnen worden en
‒ financiële ruimte kan gemaakt worden voor nieuw beleid.
Bestuurskracht aanscherpen is een complex samenspel van streven naar meer ambtelijke,
politieke, operationele en financiële capaciteit en daarenboven een gezamenlijke identiteit
vinden of realiseren. Het is het méér dan het streven naar schaalvergroting als zijnde het
bewerkstelligen van een hoger inwonersaantal of het verlenen van diensten op een grotere
oppervlakte.
Naast capaciteit als basis voor bestuurskracht, is ook de bestuurderskracht2, of de
menselijke factor, cruciaal in dit verhaal. De mens maakt de organisatie, dus is de
maturiteit die ambtelijk en politiek aan de dag wordt gelegd bepalend om
beleidsdoelstellingen duurzaam te kunnen realiseren.

Graal van de schaal3
Fuseren kan de gemeenten bestuurskrachtiger maken omdat de schaal waarop gewerkt
wordt, vergroot. Wat is dan die ideale schaal? Het antwoord op die vraag is niet zo simpel.
De ideale schaal wordt vaak gerelateerd aan oppervlakte (km²) of het inwonersaantal, of
een combinatie van beide. Schaalvergroting maakt een bestuur niet noodzakelijk
bestuurskrachtiger, maar het is wél de meest ‘eenvoudige’ parameter. Academici stellen
zich ook vragen bij het causale verband tussen schaal en bestuurskracht, want
bestuurskracht gaat verder dan louter oppervlakte, inwonersaantal of ambtelijke
capaciteit. Het gaat ook over het aanwenden van die capaciteit op een efficiënte,
doelgerichte en transparante manier (“de dingen goed doen”), en over een goede “fit”

Zie hiervoor de bijdrage van Lieven Janssens, onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en
burgemeester van Vorselaar in de webinar van CC Consult “Samen sterk op lokaal niveau” van 9/12/2020. Te
herbekijken via https://www.youtube.com/watch?v=Hf7KVjkhaMQ&feature=youtu.be
3
De Rynck P. (2020) Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen
2
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tussen de wensen en verwachten van de bevolking en de beleidsprioriteiten van het
gemeentebestuur(“de goede dingen doen”).4 Dé ideale schaal bestaat niet.

Fusies in Vlaanderen
De eerste vrijwillige fusiegolf werd eind voorgaande legislatuur doorlopen. Hierbij
fuseerden op 1/1/2019 15 gemeenten succesvol tot 7 gemeenten. De betrokken besturen
getuigen van een succesvolle fusie waarbij volgende opportuniteiten werden gedetecteerd:
Versterking van de kwaliteit van de dienstverlening
Verhogen van competenties, deskundigheid, capaciteit & back-up
Fusiebonus in de vorm van een schuldovername
Verhogen innovatie en creativiteit
Schaalvoordelen (IT, personeel, materiaal, ...)
…

Financiële ondersteuning
De Vlaamse Regering voorziet in een financieel ondersteuningspakket in de vorm van een
schuldovername voor fusies die een bepaalde minimale schaalgrootte bereiken en ingaan
vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode in 2024.
De schuldovername wordt gedifferentieerd op basis van de grootte van de nieuwe
fusiegemeente. Naargelang het aantal inwoners voor de nieuwe gemeente (gemeten op
1/1/2022), kan de nieuwe gemeente rekenen op een schuldovername van € 300 per
inwoner (< 30.000 inwoners) of € 400 per inwoner (> 30.000 inwoners). Het zal
respectievelijk gaan om ongeveer € 9 mio of € 12 mio.
Daarnaast is er een garantieregeling uitgewerkt voor het gemeentefonds opdat de
fusiegemeenten nooit minder kunnen ontvangen dan ze gezamenlijk ontvingen vóór de
fusie.

Politieke impact
De nieuwe fusiegemeente zal in de eerste legislatuur twee schepenen extra krijgen. De
daaropvolgende legislatuur is er nog sprake van één extra schepen. Dit systeem wordt
mogelijk gemaakt om de transitie die gepaard gaat met een fusie op een betere manier
(ook aan politieke zijde) te kunnen ondervangen.

4

Lokale bestuurskrachtmonitor (2021)
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Opmaak van een bestuurskrachtanalyse
In deze bestuurskrachtanalyse onderzoeken we of een fusie tussen de
gemeenten Ham en Tessenderlo het geknipte bestuursmodel is om de
bestuurskracht van de huidige gemeenten te versterken door middel van de
creatie van een nieuwe gemeente.
Een fusie is een politiek en organisatorisch ingrijpend traject waarbij deze twee gemeenten
(zowel gemeente als OCMW) die geografisch gezien aan elkaar grenzen een nieuwe
gemeente vormen en als nieuw bestuur eigen beleid en dienstverlening zullen ontwikkelen.
De huidige lokale besturen verdwijnen en worden vervangen door één nieuw bestuur. De
keuze om twee gemeenten met elkaar te versmelten is een definitieve keuze. De schaal
waarop de gemeente werkt verhoogt, het aantal inwoners verhoogt, net als de
personeelscapaciteit.
We maken in deze bestuurskrachtmeting gewag van kwalitatieve én kwantitatieve
gegevens. Data, cijfers en harde gegevens zijn een noodzakelijke basis om kennis en
inzicht te krijgen in beide gemeente, maar ze zeggen vaak niet genoeg zonder context en
missen betekenis bij afwezigheid van een nulmeting. Daarom vullen we de “harde”
gegevens aan met kwalitatieve gesprekken en werksessies met medewerkers en
beleidsmakers uit beide besturen. Dit combineren we met onze ervaring in lokale besturen,
onze kennis van de betrokken lokale besturen, inzichten en logische deductie. Op die
manier wordt naast de cijfers, ook de realiteit op het terrein in kaart gebracht. Zo helpen
wij u op basis van uitgebreid kwantitatief én kwalitatief onderzoek de bestuurskracht
van de huidige en toekomstige organisatie in het daglicht te plaatsen.
Om de bestuurskracht van de huidige organisaties Ham en Tessenderlo in kaart te
brengen, net als die van de mogelijke nieuwe organisatie, hebben we een specifiek traject
uitgestippeld op maat van Ham-Tessenderlo. De nadruk in dit traject lag o.a. op
betrokkenheid van het politieke en ambtelijke apparaat door middel van werksessies, en
de drijvende kracht van de kerngroep.
In onze projecten hanteren we een vaste projectstructuur en een gedegen plan van
aanpak:

Projectstructuur
Een sterk project heeft een stevige en duidelijke projectstructuur. Zo’n structuur biedt
helderheid over wát wáár besproken wordt en wíe welk mandaat heeft.
De projectstructuur voor dit traject bevatte 3 componenten:
Een kerngroep die bestaat uit de algemeen directeurs, financieel directeurs,
burgemeesters en een schepen uit elk bestuur. Zij zijn de drijvende kracht achter
het project, hebben de krijtlijnen mee uitgetekend en bespraken als eerste het
rapport. CC Consult maakte ook deel uit van de kerngroep.
De projectcoördinatie werd opgenomen door CC Consult. CC Consult stond in voor
de analyses, de werksessies, de gesprekken en maakten het rapport op. We werden
voor praktische zaken ondersteund door een contactpersoon in elk bestuur
De projectuitvoering betreft de analyse-activiteiten en de rapportering. Concreet
bestond dit uit een uitgebreide data- en documentenanalyse, uitwerking van de
Vergelijk Je Gemeente-tool, 5 werksessies, 9 interviews en de opmaak van dit
rapport.
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Trajectverloop
Op 9 maart ‘21 werd het project afgetrapt, samen met de kerngroep. In die
startvergadering werd het traject overlopen en de agenda in functie van de in te plannen
activiteiten voorbereid.
We richtten werksessies in voor de managementteams apart en een gezamenlijke
werksessie voor de beide Colleges voor Burgemeester en Schepenen. Daarnaast richtten
we ook een werksessie in voor de fractieleiders op verzoek van beide burgmeesters. De
werksessies gingen door op:
MAT – Ham: 19 april ‘21
Colleges: 19 april ‘21
MAT – Tessenderlo: 20 april ‘21
Fracties: 28 april ‘21
Ook voor het financiële luik van dit rapport werden werksessies ingepland, geleid door
onze partner en financieel expert Johan De Cooman. Die werksessies gingen door met de
financieel directeur van Ham en de financieel directeur van Tessenderlo en vonden plaats
op:
20 april ‘21
29 april ‘21
28 mei ‘21
Daarnaast spraken we individueel met beide algemeen directeurs, financieel directeurs,
burgemeesters en de twee schepenen uit de kerngroep, nl. Schepen Nico Engelen voor
lokaal bestuur Ham en Schepen Stefan Govaerts voor lokaal bestuur Tessenderlo. We
spraken ook met de adjunct algemeen directeur van Ham.
Ter voorbereiding van deze interactieve workshop en individuele gesprekken, doken wij in
documenten en data betreffende beide besturen. In de data- en documentenanalyse
werden interne documenten van beide besturen, publieke beschikbare data én interne
data aangereikt door beide gemeenten.
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Vergelijk Je Gemeente
CC Consult bracht sinds 2015 de personeelsbezetting van meer dan 100 gemeenten en
steden in kaart via de online tool Vergelijk Je Gemeente. Onze tool kende in 2020 – 2021
een grote update. Hiervoor namen we ABF Research onder de arm (gekend
van provincie.incijfers.be en waarstaatjegemeente.nl). Samen werkten we een nieuwe,
meer gedetailleerde versie van deze geweldige monitoringstool voor lokale besturen uit.
In Vergelijk Je Gemeente werd op één plaats volgende data voor alle Vlaamse lokale
besturen ingelezen:
Uw eigen personeelsdata
Uw eigen operationele indicatoren opgemaakt o.b.v. advies van experten uit
lokale besturen
‒ Indicatoren die de operationele werking in kaart brengen en vergelijken
mogelijk maken
‒ Nooit eerder geïnventariseerde data
Data van externe databronnen zoals DABs, BIOS, ABB, statbel, VT-monitor,
gemeentemonitor, Provincie in Cijfers...
‒ Voor u gekoppeld aan de thema’s waarop deze impact hebben
Vergelijk Je Gemeente maakt het mogelijk om de personeelsbezetting en bijhorende
beheersindicatoren (die een indicatie van werklast kunnen geven) met collega-besturen
te kunnen vergelijken.
Inzicht in uw personeelsbezetting
HR-gegevens zoals ziekteverzuim, functieweging, span of control, anciënniteit, ...
Financiële cijfers zoals inkomsten, uitgaven, fiscale gegevens, schuldenlast, ...
Operationele en verklarende indicatoren aangepast per dienst
Een visueel overzicht van nuttige cijfers die vandaag verspreid zitten in de vele
online databanken
Met handige filters vergelijkt u bovenstaande gegevens met andere besturen
Een uiterst gebruiksvriendelijke tool voor beleidsvraagstukken én het meten van
uw bestuurskracht
Een onmisbare tool voor uw organisatiebeheersingssyteem en omgevingsanalyse

In het kader van de bestuurskrachtanalyse is Vergelijk Je Gemeente een onontbeerlijk
stuk voor de analyses. Vergelijk Je Gemeente werd dan ook opgestart voor Ham &
Tessenderlo tijdens het gelopen traject.
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Beide besturen hebben een licentie tot en met 30 juni 2022. Aan de algemeen directeurs
worden de login gegevens overgemaakt.

Leeswijzer
De hierboven beschreven analyse-activiteiten bezorgden ons alle noodzakelijke –
kwantitatieve en kwalitatieve – input en informatie voor het opmaken van deze
bestuurskrachtmeting. Dit rapport gidst u in verschillende stappen doorheen het afgelegde
traject. Alle aangehaalde modellen en schema’s worden in bijlage aan dit rapport
toegevoegd.
In Deel 1 maken wij als het ware een foto van het lokaal bestuur Ham & Tessenderlo. Dit
op verschillende domeinen en vanuit verschillende invalshoeken:
Dienstverlening & infrastructuur
Uitdagingen en opportuniteiten o.b.v. het DESTEP-model (zie bijlage)
Personeel o.b.v. interne HR-data
Financiële situatie
De interne organisatie o.b.v. het 8 bouwstenen-model van CC Consult (zie
bijlage)
Vervolgens maken wij in Deel 2 een inschatting van de huidige bestuurskracht van Ham
& Tessenderlo op basis van ambtelijke, politieke, operationele en financiële capaciteit.
Deze werden individueel ingeschat voor Ham & Tessenderlo. Daarbij hebben wij uiteraard
ook oog voor de wijze waarop deze capaciteiten zich verhouden tot de vaststellingen uit
deel 1 en de bestuurlijke opdrachten waarmee Ham & Tessenderlo worden geconfronteerd.
Ten slotte bundelen wij in Deel 3 een aantal vaststellingen uit de bestuurskrachtanalyse,
en maken wij een inschatting van de impact die een fusie van Ham & Tessenderlo zou
hebben op de gezamenlijke bestuurskracht van een nieuwe fusiegemeente. Opnieuw
vormen de vier capaciteiten daarbij het richtsnoer.

Niettegenstaande deze bestuurskrachtanalyse stoelt op heel wat
kwantitatieve en kwalitatieve data en gegevens, is dit onderzoek géén
diepgaande audit van de totale organisaties. Bestuurskracht analyseren
blijft onvermijdelijk ook een kwestie van inschatting en interpretatie op
basis inzichten van diverse betrokkenen (management &
mandatarissen) aangevuld met de externe expertise en ervaring van CC
Consult.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze bestuurskrachtanalyse een accuraat
beeld schetst van de huidige situatie in Ham & Tessenderlo en de
toekomstperspectieven die een nieuwe fusiegemeente zou bieden.
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DEEL 1
FOTO LOKAAL BESTUUR
HAM & TESSENDERLO
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Foto van de dienstverlening & infrastructuur
Dienstverlening
Dienstverlening5

Ham

Tessenderlo

Onderwijs
Scholen

Geen gemeentelijk
onderwijs

Geen gemeentelijk
onderwijs

Academie

Geen academie, sommige
lessen van de academie
van Tessenderlo gaan door
op het grondgebied van
Ham

Academie voor muziek &
woord
Academie voor
Beeldende Kunst i.s.m.
de gemeentelijke
academie van HeusenZolder
Techniek- en
wetenschapsacademie

Vrije Tijd

5

Vrije tijd

Eigen sport- en
jeugdactiviteiten (kampen,
sport-snack…)
Twee eigen sporthallen
Sportterrein ’t Vlietje, met
skatepark, Finse piste en
outdoorfitness
Eigen activiteiten
Eigen jeugdhuis, en DJ
Pool repetitieruimte

Eigen activiteiten
(kampen etc.)
Twee eigen sporthallen
(in een AGB)
Sportpark
Finse Piste, skatepark
Eigen jeugdhuis,
jeugdcentra en –
infrastructuur, met DJ
Pool repetitieruimte

Zwembad

Er is geen openbaar
zwembad op het
grondgebied van Ham

Eigen zwembad (in een
AGB), max. aantal
bezoeker: 135

Cultuur

Dienst voor cultuur,
toerisme, feestelijkheden
maar geen erkend
cultureel centrum

Erkend CC (cultuurhuis)

BKO (voor- en naschoolse
opvang)

Niet in eigen beheer, via
Komma VZW (Patoe)

Ja (Pinokkio), op 2
locaties, max. capaciteit:
169 kinderen

Bron: gemeentelijke website en Vergelijk Je Gemeente
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Geen externe partner op
het grondgebied die
opvang aanbiedt)
Kinderdagverblijf

Geen eigen
kinderdagverblijf, wel via
Komma vzw of
onthaalouders

Geen eigen
kinderdagverblijf, wel via
Komma vzw of
onthaalouders (via Felies
vzw)

Bibliotheek

Ja

Ja
Welzijn

Lokaal dienstencentrum

Ja (met o.a.
middagrestaurant en
diverse andere
activiteiten), 32u/week
open. Niet open in het
weekend. 21 vrijwilligers.

Ja (met o.a.
middagrestaurant en
diverse andere
activiteiten), 38u/week
open. Niet open in het
weekend. 60
vrijwilligers.

Woonzorgcentrum

Geen eigen WZC

Eigen WZC Heuvelheem
met 90 bedden, waarvan
1 kortverblijf

Assistentiewoningen

Ja, ook in eigen beheer

Ja, ook in eigen beheer

Thuiszorgdienst

Ja (met o.a.
mindermobielencentrale)

Ja, via het
dienstencentrum (met
o.a. maaltijden aan huis
en
mindermobielencentrale)

Géén eigen poetsdienst
aan huis of dienst
gezinszorg

Buurt- en projectwerk

Eigen dienst die specifiek
gericht is op buurtwerk en
integratie

Géén eigen poetsdienst
aan huis, wél een dienst
gezinszorg
Eigen dienst die werkt
rond brede sociale
thema’s. Geen aparte
dienst buurtwerk

Omgeving
Recyclagepark

Nee, extern Limburg.net

Nee, extern Limburg.net

Riolering

Beheer riolering
overgedragen naar Fluvius
Limburg

Géén beheersoverdracht
riolering, wél
dienstverlening van
Riopact
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Burgertevredenheid
Fierheid gemeente 20176
Vlaams gemiddelde: 69%

72%

75%

Tevredenheid
dienstverlening 20177
Vlaams gemiddelde: 73%

77%

75%

Infrastructuur (gebouwen & wegen)
Gebouwen8
aantal
investeringsprojecten mbt
gebouwen

budget uitgevoerde
renovatiewerken aan
de gemeentelijke en
OCMW gebouwen [€]

aantal
gemeentelijke &
OCMW
gebouwen

Tessenderlo

1

13.757.605

24

Ham

1

1.948.885

549

Wegen en riolering10
Aantal km voetpaden

Aantal km
fietspaden

Aantal km
gemeentewegen

43

94

379

9

41

104

Tessenderlo
Ham

aantal
investeringsprojecten
mbt
wegenissen

totale
investeringsbudget voor
wegenisprojecten

aantal
investeringsprojecten
mbt
rioleringen

totale
investeringsbudget voor
rioleringen

Tessenderlo

34

€ 24.580.000

16

€ 11.760.000

Ham

16

€ 23.000.000

16

€ 23.000.000

Bron: gemeentemonitor, 2017
Bron: gemeentemonitor, 2017
8
Bron: Vergelijk Je Gemeente, 2020
9
Incl. 25 losstaande serviceflats
10
Bron: Vergelijk Je Gemeente, 2020
6
7
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Data van de interne organisatie11

Ham

Tessenderlo

Gegevens burgerzaken

aantal eID

443

821

aantal kidsID

193

360

aantal afgeleverde reispassen

104

239

aantal afgeleverde rijbewijzen

347

588

1.375

1.600

178

194

38

75

aantal actieve dossiers

893

818

aantal dossiers budget

55

45

aantal toekenningen financiële steun

441

714

aantal nieuwe dossiers budgetbeheer

7

2

aantal nieuwe leefloongerechtigden

30

43

aantal dossiers tewerkstelling

15

19

6

10

11

11

ja

ja

7

16

aantal adreswijzigingen
aantal afgeleverde verblijfvergunningen
aantal wettelijk samenwonen

Gegevens sociale dienst

aantal dossiers sociale tewerkstelling
aantal dossiers noodopvang
LOI? [ja/nee]
aantal plaatsen LOI

11

Bron: Vergelijk Je Gemeente, 2020

20210618- Gezamenlijk rapport bestuurskrachtanalyse Ham-Tessenderlo

15

Ham

Tessenderlo

Gegevens omgevingsdiensten
(milieu & RO en lokale economie)

aantal aanvragen omgevingsvergunningen

227

325

aantal goedgekeurde omgevingsvergunningen

210

309

7

0

97

121

347

538

1

1

aantal verkavelingsvergunningen

19

17

aantal leegstaande panden (incl. bedrijfsruimten)

79

128

0

3

2

47

aantal meldingen van bouwovertredingen

10

10

Aantal omgevingsvergunningen met een milieu
luik

35

75

Aantal meldingen m.b.t. milieuklachten

11

38

Aantal kapvergunningen

18

10

Aantal markten

0

43

Aantal jaarmarkten, circussen en kermissen

0

1

aantal geweigerde omgevingsvergunningen
aantal openbare onderzoeken
aantal
notaris
inlichtingen

-

en

stedenbouwkundige

aantal aanpassingen aan een RUP

aantal onteigeningdossiers
aantal
beroepsschriften/bezwaren
omgevingsvergunningen

tegen
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Foto van de uitdagingen en opportuniteiten12

Demografie
Politiekinstitutio
neel

Economie
DESTEP
Sociocultureel

Ecologie
Technologisch

Figuur 1 - DESTEP model voor omgevingsanalyse

Alle cijfers in dit onderdeel komen uit de gemeentemonitor, bestuurskrachtmonitor, provincie.incijfers.be,
statistiek Vlaanderen of de fusiefiche
12
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Demografische factoren
De bevolkingsindeling is gelijkaardig samengesteld.
De groene druk, grijze druk, groeiprojectie en de afhankelijkheidsratio zijn
vergelijkbaar met elkaar en het Vlaams gemiddelde.

Gegevens

Ham

Tessenderlo

Laatste
meting

Inwoners

11.004

18.732

2020

336

365

2020

Grijze druk*
Vlaams gemiddelde: 34%

31%

33%

Groene druk**
Vlaams gemiddelde: 37%

36%

35%

Afhankelijkheidsratio
Vlaams gemiddelde: 70%

67%

68%

+4,7%

+4,6%

2017

4%

4%

2020

Bevolkingsdichtheid
(inw/km²)
Vlaams gemiddelde: 487

Groeiprojectie 20172024****
Vlaams gemiddelde: 3,6%
Totaal % vreemdelingen
t.o.v. totale bevolking

2017

2017

2017

* Grijze druk: de verhouding van het aantal 64-plussers ten opzichte van het aantal
inwoners tussen 20-64 jaar in de gemeente
** Groene druk: de verhouding van het aantal inwoners jonger dan 20 jaar ten opzichte
van het aantal inwoners ouder dan 20
*** Afhankelijkheidsratio: de verhouding tussen het aantal 0-19-jarigen en 65+’ers
t.o.v. 20-64-jarigen
****Groeiprojectie: geschatte groei van het inwonersaantal in de periode 2017-2027
uitgedrukt in percentages
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Economisch-technologische factoren
Bouwgrond & vastgoed
Het is bijna 40% goedkoper en 20% goedkoper om te bouwen in respectievelijk
Ham en Tessenderlo dan elders in Vlaanderen.

Gegevens
Belfiuscluster

Gem. verkoopprijs
bouwgrond/m²
Vlaams gewest: € 159
Mediaan verkoopprijs
woonhuis met 2 of 3 gevels
Vlaams gewest: € 249.000
Provincie Limburg: € 200.000
Mediaan verkoopprijs
woonhuis met 4 of meer
gevels
Vlaams gewest: € 349.000
Provincie Limburg: € 262.500
Mediaan verkoopprijs
appartementen
Vlaams gewest: € 210.000
Provincie Limburg: € 193.500

Ham

Tessenderlo

Laatste
meting

Woongemeenten
met toenemend
aantal jongeren

Gemeenten met
economische
activiteit en
vergrijzende
bevolking

/

101,5

131,6

2014

€ 213.000

€ 192.500

€ 232.000

€ 285.000

€ 200.000

€ 190.000
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Ruimtegebruik
De gemiddelde bebouwde oppervlakte voor bedrijvigheid t.o.v. de totale bebouwde
oppervlakte ligt voor beide gemeente boven het Vlaams gemiddelde (15%), maar
Tessenderlo steekt er met 32% met kop en schouders bovenuit.

Gegevens

Ham

Tessenderlo

Laatste
meting

Bebouwde oppervlakte*
Vlaams gemiddelde: 5,2%

3,8%

4,9%

2020

Ruimtebeslag t.o.v.
beschikbare ruimte**
Vlaams gewest: 39%

39%

35%

2020

84,5%

90%

2021

Rioleringsgraad***
Vlaams gewest: 87,7%
Bebouwde oppervlakte voor
bedrijvigheid t.o.v. bebouwde
oppervlakte
Vlaams gemiddelde: 15%

2019
18%

32%

* Het gaat hier enkel over gebouwen aan de grond: Het aantal gebouwen, verder
opgedeeld in hoofd-, bijgebouwen en overige gebouwen.
** Ruimtebeslag of landgebruik verwijst naar het effectieve gebruik van de grond voor
welbepaalde activiteiten of teelten, zoals akkerbouw, grasteelt, maar ook huisvesting,
industrie en diensten, recreatie,…
*** Het aantal inwoners dat op de riolering is aangesloten t.o.v. het aantal inwoners
dat door de gemeente bij de opmaak van de totaal rioleringsplannen voorzien werd om
in de riolering te lozen.
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Ondernemingen
Groei van ondernemingen was iets groter in Ham dan in Tessenderlo in de
afgelopen 10 jaar.
Groei starters is vergelijkbaar in Ham en Tessenderlo.
Tessenderlo heeft 4 keer meer arbeidsplaatsen in kennisintensieve diensten en
hoogtechnologische industrie dan Ham.

Ham

Tessenderlo

Laatste
meting

Aantal opgerichte
ondernemingen

81

153

2019

Aantal stopzettingen

55

122

2019

Aantal faillissementen

10

9

2019

Groei ondernemingen (20102020)
Vlaams gemiddelde: 25%

42%

36%

2020

Oprichtingsratio (2008-2016)
Vlaams gemiddelde: 17%

18%

19%

2016

Totaal aantal arbeidsplaatsen in
kennisintensieve industrie en
hoog- en medium technologie13

1234

4817

2020

Gegevens

De komst van de supermarkten heeft impact op de kleinere handelaren en verkleint
de winkelkern.
Ook online shoppen heeft impact op de winkels en de lokale economie van Ham &
Tessenderlo.
Merk op dat Ham een oppervlaktebelasting heft voor bedrijven, daar waar
Tessenderlo nog een drijfkrachtbelasting heft.

Sector ingedeeld op basis van de activiteitencodes van de NACE-BEL 2008:
Hoogtechnologie:
(Hoog)farmacie / kantoormachines en computers / audio-, video- en telecommunicatie apparatuur / medische,
precisie- en optische instrumenten / vliegtuigbouw
(Medium) chemie minus farmacie / machines, apparaten en werktuigen / elektrische machines en apparaten /
motorvoertuigen, aanhang wagens en opleggers / rollend materieel voor spoor- en tramwegen / motorrijwielen
en rijwielen / overige transportmiddelen
Kennisintensieve diensten:
Post en telecommunicatie / activiteiten i.v.m. computers / speur- en ontwikkelingswerk / financiële instellingen
/ verzekeringswezen / ondersteunen de activiteiten i.v.m. financiële instellingen en verzekeringswezen /
vervoer over water / luchtvaart / verhuur en handel in onroerende goederen / verhuur roerende goederen
zonder bedieningspersoneel / overige zakelijke dienstverlening
13
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Welvaart
De inwoners van Ham & Tessenderlo zijn t.o.v. de modale Vlaamse burger
welvarender: ze hebben een netto belastbaar inkomen dat hoger ligt dan gemiddeld
in Vlaanderen.

Ham

Tessenderlo

Laatste
meting

27.817

28.252

2018

7%

7%

2020

€ 36

€ 40

819

850

2020

34

54

2018

Werkzaamheidsgraad
Vlaams gemiddelde: 69%

71%

70%

Werkloosheidsgraad
Vlaams gemiddelde: 6,4%

4,8%

4,5%

103

110

Gegevens
Gemiddeld inkomen/inw. (in €)*
Vlaams gemiddelde: 26.518
Aanvullende personenbelasting
(APB in %)
Vlaams gemiddelde: 7,2%
Waarde van 1% APB/inwoner
Vlaams gemiddelde: €42 o.b.v.
7,32%
OOV (in €)
Vlaams gemiddelde: 880
Waarde
van
100
opcentiemen/inwoner
Vlaams
gemiddelde:
40
opc/inwoners o.b.v. 905 opc

Welvaartsindex (100 = gem)**
Vlaams gemiddelde: 107

2018

2018

2018

2018

* Het gaat om het netto belastbaar inkomen. Het totale netto belastbaar inkomen
bestaat uit alle netto inkomsten van alle inwoners min de aftrekbare uitgaven.
** De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner
van een bepaalde regio met het gemiddelde inkomen per inwoner in België. Het
gemiddelde fiscale inkomen van België wordt gelijkgesteld aan 100. Deze indicator is
berekening op de belastingaangifte voordien.
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Welzijn en armoede
Ham & Tessenderlo lijken welvarende gemeenten te zijn: zowel Ham als
Tessenderlo hebben beduidend minder (equivalent) leefloners dan de overige
Vlaamse gemeenten. De inwoners hebben – zoals hoger bleek uit de APB en het
inkomen – gemiddeld een hoger inkomen. De kinderen in Ham zijn minder vaak
kansarm in vergelijking met Tessenderlo of de rest van de provincie.

Gegevens

(Eq.) leefloners/1.000 inw.
Vlaams gemiddelde: 6,06

Ham

Tessenderlo

Laatste
meeting

2,78

2,34

2019

11%

15%

Kansarmoede-index*
Limburgs gemiddelde: 14%
Personen met een geregistreerde
hypothecaire betaalachterstand
Belgisch gemiddelde: 1,1%
Vlaams gemiddelde: 0.75%
Inkomensgarantie voor ouderen
(IGO) (per 1.000 inwoners van
65+)
Vlaams gemiddelde: 2

2019

2020
0,8

1,1

1

0,8

2017

* Verhouding van het aantal kinderen dat de afgelopen 3 jaar is geboren in
kansarmoede tegenover het totale aantal geboren kinderen van diezelfde periode.
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Aanbod van welzijnsdiensten
Ham heeft 16 plaatsen voor voorschoolse kinderopvang (0-3-jarigen) per 100
kinderen minder dan Tessenderlo. Kinderopvang wordt in Ham uitbesteed aan een
externe partner. Ham ervaart dat men daardoor afhankelijk is op het vlak van bv.
vakantieopvang.
Ham heeft per 100 inwoners meer dan dubbel het aantal bedden in WZC dan
Tessenderlo, ook al heeft Tessenderlo een woonzorgcentrum in eigen beheer.
Tessenderlo wil op korte termijn het aantal bedden uitbreiden door de bouw van
een nieuw woonzorgcentrum in samenwerking met een externe partner.

Ham

Tessenderlo

Laatste
meeting

31

47

2019

6,1

5,8

2019

Plaatsen in WZC/100 65+
Vlaams gemiddelde: 6

5,6

2,3

2020

Uren gezinszorg per 65+er
Vlaams gemiddelde: 9,5

10,2

11,2

33,5

38

Gegevens

Aantal
voorschoolse
kinderopvangplaatsen (0-3 jaar)
(capaciteit) per 100 kinderen
Vlaams gemiddelde: 46
Sociale huurwoning t.o.v. private
huishouden
Vlaams gemiddelde: 5,9%

Zorgbudgetten
voor
zwaar
zorgbehoevenden
(65+/1.000
inwoners)
Vlaams gemiddelde: 40
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Socio-culturele factoren
Sportief-cultureel
Het aanwezig aantal sportclubs per 1000 inwoners in vergelijkbaar.
De aanwezige sportinfrastructuur per 1000 inwoners is vergelijkbaar.
Het aantal overnachtingen in de gemeente Tessenderlo is 4 keer hoger dan in Ham.

Gegevens

Sportclubs per 1.000 inwoners

Ham

Tessenderlo

Laatste
meeting

3,7

3,3

2017

3,3

3,7

2017

5.928

24.785

2019

Vlaams gemiddelde: 4,2
Aanwezige
sportinfrastructuur
per 1.000 inwoners
Vlaams gemiddelde: 3,2
Aantal
overnachtingen
verblijfslogies

in

20210618- Gezamenlijk rapport bestuurskrachtanalyse Ham-Tessenderlo

25

Ecologisch
De CO2-emissie is in Ham sinds 2011 gedaald met 4,5% Die in Tessenderlo met
23,5%.
De grootste uitstoters zijn in beide gemeenten: vervoer, private huishoudens en
industrie.
Landbouwers zijn overwegend melkveehouders in beide gemeente.
Ham en Tessenderlo kennen een grotere stikstof uitstoot dan een groot deel van
de Vlaamse gemeenten en Steden (uitgezonderd grootstedelijke gebieden). Ham
en Tessenderlo worden op onderstaande kaart in het rood omcirkeld.

Figuur 2 - stikstofuitstoot in Vlaanderen
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Politiek-institutioneel
Foto van de bovenlokale samenwerkingen
Ham & Tessenderlo liggen beiden in de provincie Limburg.
Ham & Tessenderlo delen een eerstelijnszone en politiezone maar maken deel uit
van een andere hulpverlenings-zone.
Ham & Tessenderlo zetelen voor een groot deel in dezelfde intergemeentelijke
verbanden.
In het kader van deze bestuurskrachtanalyse werd een inventarisatie gemaakt van
diverse samenwerkingsverbanden langs waar Ham en/of Tessenderlo werken aan
externe dienstverlening of aan de versterking van hun interne organisatie &
medewerkers.
‒ Er werden 69 verbanden opgelijst:
 Ham is lid van / neemt diensten af van 50 verbanden.
 Tessenderlo is lid van / neemt diensten af van 63 verbanden.
 Ham en Tessenderlo delen 44 verbanden.
 De volledige lijst van samenwerkingsverbanden is te vinden in
bijlage.
In onderstaande tabel geven we per beleidsdomein aan hoeveel samenwerkingsverbanden
in Ham en Tessenderlo terug te vinden zijn.
Beleidsdomein

Ham
lid

Tessenderlo
lid

Ham &
Tessenderlo
lid?

Totaal

Algemene
financiering

1

1

1

1

Cultuur & VT

6

10

6

10

Leren & onderwijs

2

4

2

4

Natuur &
milieubeheer

5

8

5

8

Ondernemen &
werken

9

11

7

13

Veiligheidszorg

4

3

2

5

Wonen & RO

6

6

6

6

14

17

12

19

Zich verplaatsen &
mobiliteit

1

1

1

1

Overige

3

4

3

4

50

63

44

69

Zorg & opvang

Eindtotaal
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In onderstaande tabel geven we per type samenwerkingsverband aan hoeveel verbanden
in Ham en Tessenderlo terug te vinden zijn.

Type
samenwerkingsverband

Ham

Tessenderlo

Ham &
Tessenderlo
lid?

Totaal

4

6

4

6

23

29

21

31

6

7

5

8

Lokale IGS zonder RP
(interlokale
vereniging)

1

3

1

3

Lokale IGS: overige
(vzw…)

9

9

7

11

Overige SW zonder
juridisch statuut met
schriftelijke afspraken

1

1

1

1

Verzelfstandigde
entiteiten

1

2

1

2

Andere

6

8

5

9

50

63

44

69

Belangenorganisatie
Bovenlokaal
samenwerkingsverban
d (geïnitieerd door de
provinciale, Vlaamse
of federale overheid)
Lokale IGS met
rechtspersoonlijkheid
(projectvereniging,
dienstverlenende
vereniging of de
opdrachthoudende
vereniging met private
deelname)

Eindtotaal

In bijlage geven we een oplijsting van alle samenwerkingsverbanden die in Ham en
Tessenderlo terug te vinden zijn. Het betreft een eerste lijst die nog verder geactualiseerd
moet worden.
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Foto van de interne HR-data
Leeswijzer
Gemeente

bij

de

personeelsdata

uit

Vergelijk

Je

In dit hoofdstuk duiken we dieper in de personeelsgegevens van beide organisaties. De
personeelsgegevens zijn gebaseerd op data, aangeleverd door middel van een
gedetailleerde en geijkte personeelslijst. Deze werd opgemaakt door de
personeelsdiensten en werd vervolgens besproken met adviseurs van CC Consult om een
gelijke opbouw, invulling en interpretatie voor beide gemeenten te kunnen garanderen.

Bezetting
De data die we hieronder presenteren komt met andere woorden uit het eigen bestuur.
De VTE’s die we vermelden, verwijzen altijd naar de effectieve bezetting zoals deze was
in maart 2021. De bezetting reflecteert dus níet de bezetting die elk bestuur in de formatie
had ingeschreven.

Afronding
In onderstaande tabellen worden de bezettingsaantallen altijd afgerond op gehele getallen.
Dit zorgt ervoor dat de rijtotalen in de tabellen soms niet lijken te kloppen. Dit is in het
geval dat:
De som van twee getallen die naar beneden zijn afgerond, naar boven moet
worden afgerond
De som van twee getallen die naar boven zijn afgerond, naar beneden moet
worden afgerond
Het gaat m.a.w. om een afrondingen die erop wijzen dat de totalen correct zijn, maar niet
tot op de komma nauwkeurig zijn.

Domein, clusters en diensten
De HR- en beheersindicatoren in Vergelijk Je Gemeente zijn opgebouwd in 4 lagen:
Organisatie: deze laag bevat data die spreekt voor de organisatie. Met organisatie
bedoelen we “het lokaal bestuur: gemeente én OCMW”
Domein: deze laag bevat data die spreekt voor een domein
Cluster: deze laag bevat data die iets zegt over de werking van de cluster (of
afdeling)
Dienst: deze laag bevat data op dienstniveau
Naargelang de organisatielaag waarover we informatie willen, kunnen we dus doelgericht
op dat juiste niveau gaan kijken naar de relevante financiële, HR- en beheersindicatoren.
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DOMEIN

CLUSTER

DIENST

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Woonzorgcentra

Mens

Burger en welzijn

Burgerzaken
Buitenschoolse kinderopvang
Kinderdagverblijf
Lokaal dienstencentrum (LDC)
Samenleven
Sociale dienst
Thuiszorg

Vrije tijd

Bibliotheek
Cultuur
Erfgoed
Evenementen
Jeugd
Sport
Toerisme

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs
Kunstacademie (Muziek, woord, dans en beeld)

Ruimte

Ontwikkeling
publieke ruimte

Publiek groen
Publieke gebouwen
Publieke weginfrastructuur

Omgevingsbeleid
en vergunningen

Ruimtelijke ordening en omgeving
Lokale economie
Milieubeleid, duurzaamheid en klimaat
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Mobiliteit en verkeer
Onderhoud en
beheer publieke
ruimte

Groen en begraafplaatsen
Netheid en wegenissen
Onderhoud patrimonium
Recyclagepark

Ondersteunende
diensten

Communicatie en
dienstverlening

Centraal onthaal en snel balie
Communicatie

Financiën,
aankoop en
contractbeheer

Aankoop
Financiën
Verzekeringen

Informatiebeheer
en digitalisering

Archief
GIS
ICT
Informatieveiligheid en GDPR
Secretariaat

Personeel en
organisatie

Personeel
Strategische cel

Poets

Poets

Preventie en
veiligheid

Gemeenschapswacht
IDPBW
Noodplanning
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Rangen
Rangen zijn een manier om medewerkers in te delen in groepen op basis van hun diploma
en verantwoordelijkheden. Een rang vertaalt zich in een functionele loopbaan. In
onderstaande tabel schetsen we een overzicht van alle bestaande rangen. We verwijzen
in de tabellen en grafieken in het volgend onderdeel ‘personeelsdata van Ham en
Tessenderlo’ enkel naar de aanwezige rangen 14.

Graad

Rang

Schaal

Niveau E
1 basisgraad

Ev

E1-E2-E3
Niveau D

1 basisgraad

Dv

D1-D2-D3

1 hogere graad

Dx

D4-D5
Niveau C

1 basisgraad

Cv

C1-C2-C3

1 hogere graad

Cx

C4-C5
Niveau B

1 basisgraad

Bv

B1-B2-B3

1 hogere graad

Bx

B4-B5
Niveau A

1 basisgraad

Av

A1a-A1b-A2a
A1a-A2a-A3a
A6a-A6b-A7a

Merk op dat binnen het niveau A de rangen Avb, Axb en Ayb niet kunnen voorkomen
binnen de context van een lokaal bestuur.
14
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1 specifieke basisgraad

Avb

A6a-A7a-A7b

Eerste hogere graad

Ax

A4a-A4b

Axb

A8a-A8b

Ay

A5a-A5b

Ayb

A9a-A9b

Az

A10a-A10b

Tweede hogere graad

Derde hogere graad

Decretale graden
De decretale graden hebben een decretale vastgelegde loopbaan die zich niet vertaalt
in bovenstaande niveaus, rangen en graden. Indien we verwijzen naar “DG” verwijst dit
naar “decretale graden”: (adjunct-)algemeen directeur en (adjunct-)financieel
directeur.
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Personeelsdata van Ham en Tessenderlo
Verdeling van de VTE’s naar rang, domein, cluster en dienst
VTE naar rang 15
VTE naar rang 2021 - Ham & Tessenderlo
Ham
DG

16

Tessenderlo Totaal
3

3

0

1

Ax

0

0

Av

4

7

Bx

2

6

Bv

23

40

Cx

2

12

Cv

21

99

Dx

6

6

Dv

32

96

0

2

93

272

Ay

17

E
Totaal

6
1
1
10
8
63
14
121
12
127
2
365

VTE naar rang
400
350

300
250
200
150
100
50
0
DG

Ay

Ax

Av

Bx
Ham

Bv

Cx

Tessenderlo

Cv

Dx

Dv

E

Totaal

Totaal

15

Volgende tabellen bevatten afrondingen. Wanneer een rijtotaal niet lijkt te kloppen, gaat het om een afronding
die aangeeft dat het getal niet tot op de komma nauwkeurig is.
16
Het gaat hier om
Voor Ham: algemeen directeur, financieel directeur en adjunct algemeen directeur
Voor Tessenderlo: algemeen directeur, financieel directeur en adjunct financieel directeur
17
Voor het Ay-profiel is een bevorderingsexamen opgezet voor bevordering naar Az (A10a-A10b). Op datum van
deze personeelsfoto wordt de medewerker verloond in salarisschaal Ay (A5a-A5b).
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VTE naar rang per 1000 inwoners 18

19

VTE naar rang per 1.000 inwoners 2021 - Ham &
Tessenderlo
Ham

Tessenderlo

Totaal

DG20

0,27

0,16

Ay

0,00

0,05

Ax

0,00

0,00

Av

0,36

0,37

Bx

0,18

0,32

Bv

2,09

2,14

Cx

0,18

0,64

Cv

1,91

5,29

Dx

0,55

0,32

Dv

2,91

5,13

E

0,00

0,11

Totaal

8,45

14,52

0,43
0,05
0,00
0,74
0,50
4,23
0,82
7,19
0,87
8,03
0,11
22,98

VTE naar rang (1.000 inwoners)
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
DG

Ay

Ax

Av

Bx
Ham

Bv

Cx

Tessenderlo

Cv

Dx

Dv

E

Totaal

Totaal

Tessenderlo heeft meer personeel dan Ham, gezien de gemeente meer inwoners
telt en de organisatie meer dienstverlening in eigen beheer (o.a. maaltijdbedeling

18

Voor onderstaande berekening hebben we ons gebaseerd op de het aantal inwoners van beide gemeenten
Ham: 11.004 inwoners, waardoor de formule is [aantal VTE’s per rang/11 = resultaat]
Tessenderlo: 18.730 inwoners, waardoor de formule is [aantal VTE’s per rang/18,73 = resultaat]
19
Wanneer de rijtotalen niet lijken te kloppen, betreft het afrondingen. Zie ook: ‘leeswijzer bij de personeelsdata’
20
Het gaat hier om
Voor Ham: algemeen directeur, financieel directeur en adjunct algemeen directeur
Voor Tessenderlo: algemeen directeur, financieel directeur en adjunct financieel directeur
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aan huis, BKO, gezinszorg, zwembad, cultuurhuis, academie voor muziek en
woord) aanbiedt.
Dit “meer” personeel situeert zich hoofdzakelijk in uitvoerende niveaus: Cv en Dv.
Op vlak van A- en B-niveaus en C4-C5, lijken Ham & Tessenderlo op elkaar.
In beide organisaties is het E-niveau een uitdovend verhaal. In Tessenderlo wordt
de E-schaal enkel nog gebruikt voor sociale tewerkstelling.

VTE naar domein
Bezetting in VTE naar domein 2021 - Gemeenten
Ham

Tessenderlo

Algemeen directeuren

Totaal

1

1

Ondersteunende diensten

19

45

Mens

36

89

Ruimte

37

68

0

69

93

272

Ouderenzorg
Totaal

2
64
125
105
69
365

< 15
15 < 30
30 < 45
45 < 60
>= 60

VTE naar domein
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Algemeen directeuren
Ondersteunende diensten
Mens
Ruimte
Ouderenzorg
Totaal

Ham

Tessenderlo

Totaal
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VTE naar domein én rang 21
VTE naar domein en rang 2021 - Ham & Tessenderlo

Ham

Tessenderlo

Totaal

Algemeen directeuren

DG

1

1

Ondersteunende diensten

DG22

2

2

Av

0

1

Bx

1

1

Bv

4

10

Cx

1

0

Cv

5

16

Dx

0

1

Dv

6

14

E

0

1

Av

2

3

Bx

1

2

Bv

12

17

Cx

0

3

Cv

12

36

Dv

9

27

E

0

2

Ay

0

1

Av

2

3

Bx

0

1

Bv

7

6

Cx

1

2

Cv

4

11

Dx

6

6

Dv

17

39

Bx

0

2

Bv

0

7

Cx

0

8

Cv

0

36

Mens

Ruimte

Ouderenzorg

Dv

Totaal

0

16

93

272

2
4
1
2
13
1
22
1
20
1
5
3
30
3
47
36
2
1
5
1
13
3
15
12
55
2
7
8
36
16
365

<2
2<4
4<6

Volgende tabellen bevatten afrondingen. Wanneer een rijtotaal niet lijkt te kloppen, gaat het om een
afronding die aangeeft dat het getal niet tot op de komma nauwkeurig is.
21

Het gaat hier om
Voor Ham: financieel directeur en adjunct algemeen directeur
Voor Tessenderlo: financieel directeur en adjunct financieel directeur
22
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6<8
>= 8

VTE naar domein en rang
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DG DG Av Bx Bv Cx Cv Dx Dv E Av Bx Bv Cx Cv Dv E Ay Av Bx Bv Cx Cv Dx Dv Bx Bv Cx Cv Dv
AD's

Ondersteunende diensten

Mens
Ham

Ruimte

Ouderenzorg

Tessenderlo

VTE naar cluster 23
VTE naar cluster 2021 - Ham & Tessenderlo
Ham

Burger en welzijn
Communicatie en dienstverlening
Financiën, aankoop en contractbeheer
Informatiebeheer en digitalisering
Omgevingsbeleid en vergunningen
Onderhoud en beheer publieke ruimte
Onderwijs
Ontwikkeling publieke ruimte
Ouderenzorg
Personeel en organisatie
Poets
Preventie en veiligheid
Vrije tijd
Niet toegewezen aan één cluster24

Tessenderlo

Totaal

19

46

3

7

5

9

2

6

7

12

25

48

0

2

3

7

0

69

2

5

6

14

1

2

17

42

2

3

65
10
14
9
19
73
2
9
69
7
20
3
59
5

Volgende tabellen bevatten afrondingen. Wanneer een rijtotaal niet lijkt te kloppen, gaat het om een
afronding die aangeeft dat het getal niet tot op de komma nauwkeurig is.
24
De medewerkers die niet zijn toegewezen aan één cluster betreffen:
23
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Totaal

93

272

365

<6
6 < 12
12 < 18
18 < 24
>= 24

VTE per cluster
Niet toegewezen aan één cluster
Vrije tijd
Preventie en veiligheid
Poets
Personeel en organisatie
Ouderenzorg
Ontwikkeling publieke ruimte
Onderwijs
Onderhoud en beheer publieke ruimte
Omgevingsbeleid en vergunningen
Informatiebeheer en digitalisering
Financiën, aankoop en contractbeheer
Communicatie en dienstverlening
Burger en welzijn
0

10
Totaal

20
Tessenderlo

30

40

50

60

70

80

Ham

Voor Ham: algemeen directeur en afdelingshoofd ruimte
Voor Tessenderlo: algemeen directeur, sectorhoofd grondgebiedzaken en afdelingshoofd interne zaken en
burgerzaken
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VTE naar cluster én rang 25
VTE naar cluster en rang 2021 - Ham & Tessenderlo

Ham

Burger en welzijn

Communicatie en dienstverlening

Financiën, aankoop en contractbeheer

Informatiebeheer en digitalisering

Omgevingsbeleid en vergunningen

Onderhoud en beheer publieke ruimte

Onderwijs
Ontwikkeling publieke ruimte

Personeel en organisatie

Poets

Tessenderlo

Totaal

Av

1

1

Bx

1

1

Bv

8

12

Cx

0

2

Cv

7

21

Dv

2

10

Av

0

0

Bv

1

1

Cv

2

5

Dv

0

1

DG

1

2

Bv

1

4

Cv

3

4

Bx

1

1

Bv

0

3

Cx

1

0

Cv

0

3

Av

1

2

Bx

0

1

Bv

4

4

Cv

3

5

Av

0

1

Bv

1

0

Cx

1

0

Cv

2

3

Dx

6

6

Dv

16

39

Cv

0

2

Bv

3

2

Cx

0

2

Cv

0

3

DG26

1

0

Bv

1

1

Cv

0

4

Dx

0

1

Dv

6

12

2
2
20
2
27
12
0
2
7
1
3
5
6
2
3
1
3
3
1
8
8
1
1
1
5
12
55
2
5
2
3
1
2
4
1
19

Volgende tabellen bevatten afrondingen. Wanneer een rijtotaal niet lijkt te kloppen, gaat het om een
afronding die aangeeft dat het getal niet tot op de komma nauwkeurig is.
26
Het gaat hier om de adjunct-algemeen directeur van Ham
25

20210618- Gezamenlijk rapport bestuurskrachtanalyse Ham-Tessenderlo

40

Preventie en veiligheid

Vrije tijd

Ouderenzorg

Niet toegewezen aan één dienst27

E

0

1

Bv

1

1

Cv

0

1

Av

1

2

Bx

0

1

Bv

5

5

Cx

0

1

Cv

5

13

Dv

7

17

E

0

2

Bx

0

2

Bv

0

7

Cx

0

8

Cv

0

36

Dv

0

16

DG

1

1

Ay

0

1

Av

Totaal

1

1

93

272

1
2
1
2
1
10
1
19
25
2
2
7
8
36
16
2
1
2
365

<1
1<2
2<3
3<4
>= 4

Het gaat hier om
Voor ham: de algemeen directeur en het afdelingshoofd ruimte
Voor Tessenderlo: de algemeen directeur, het sectorhoofd grondgebiedzaken en het afdelingshoofd interne en
burgerzaken
27
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VTE naar dienst 28
VTE naar dienst 2021 - Ham & Tessenderlo
Ham

Tessenderlo

Totaal

Aankoop

0

1

Bibliotheek

4

3

Buitenschoolse kinderopvang

0

11

Burgerzaken

4

6

Centraal onthaal en snel balie

1

0

Communicatie

2

7

Cultuur

5

5

Evenementen

1

4

Financiën

5

8

Gemeentelijk onderwijs

0

2

GIS

0

1

Groen en begraafplaatsen

11

23

ICT

1

1

IDPBW

1

2

Informatieveiligheid

0

1

Jeugd

2

2

Lokaal dienstencentrum (LDC)

4

2

Milieubeleid, duurzaamheid en klimaat

2

3

Mobiliteit en verkeer

1

3

Netheid en wegenissen

8

11

Onderhoud patrimonium

4

6

Personeel

2

5

Poets

6

14

Publiek groen

0

2

Publieke gebouwen

1

1

Publieke weginfrastructuur

1

2

Ruimtelijke ordening en omgeving

5

6

Samenleven

3

1

Secretariaat

1

4

Sociale dienst

7

10

Sport

6

17

Thuiszorg

0

15

Toerisme

0

2

Woonzorgcentra

0

69

Niet toegewezen aan één dienst
Totaal

6

24

93

272

1
7
11
10
1
9
10
4
13
2
1
34
2
3
1
4
6
4
4
19
10
7
20
2
2
3
11
4
5
17
22
15
2
69
30
365

Volgende tabellen bevatten afrondingen. Wanneer een rijtotaal niet lijkt te kloppen, gaat het om een
afronding die aangeeft dat het getal niet tot op de komma nauwkeurig is.
28
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<2
2<4
4<6
6<8
>= 8
Omwille van de afronding op gehele getallen, zijn diensten die bestaft zijn met
minder dan 0.5 VTE niet/als niet bestaft opgenomen in deze tabel. Het gaat om
‒ Voor Ham: Archief (0,1 VTE), GIS (0,25 VTE) en noodplanning (0,2 VTE)
‒ Voor Tessenderlo: Noodplanning (0,1 VTE)
Beide gemeenten tellen verschillende éénmansdiensten:
‒ Voor Ham: centraal onthaal en balie, communicatie, evenementen, ICT,
IDPBW, mobiliteit en verkeer, publieke gebouwen en publieke
weginfrastructuur en secretariaat
‒ Voor Tessenderlo: Aankoop, GIS, informatieveiligheid, publieke gebouwen
en samenleven
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VTE naar dienst én rang 29
VTE naar dienst en rang 2021 - Ham & Tessenderlo

Ham
Aankoop
Bibliotheek

Buitenschoolse kinderopvang

Burgerzaken
Centraal onthaal en snel balie
Communicatie

Cultuur

Evenementen

Tessenderlo

Eindtotaal

Bv

0

1

Bv

2

0

Cv

1

3

Dv

2

0

Bv

0

1

Cv

0

1

Dv

0

10

Av

1

0

Cx

0

2

Cv

4

4

Cv

1

0

Bv

1

1

Cv

1

5

Dv

0

1

Av

0

1

Bv

1

2

Cv

3

2

Dv

1

1

Dx

0

1

Dv

1

3

Gemeentelijk onderwijs

Cv

0

2

GIS

Cv

0

1

Cv

1

0

Dx

1

3

Dv

9

20

Bx
Bv
Bv
IDPBW
Cv
Informatieveiligheid en GDPR
Bx
Jeugd
Bv
Cv
Bv
Lokaal dienstencentrum (LDC)
Cv
Dv
Av
Milieubeleid, duurzaamheid en klimaat
Bv

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1

0

2

0

0

1

2

2

Groen en begraafplaatsen

ICT

1
2
3
2
1
1
10
1
2
8
1
2
6
1
1
3
5
1
1
3
2
1
1
4
29
1
1
2
1
1
2
2
3
1
2
1
3

Volgende tabellen bevatten afrondingen. Wanneer een rijtotaal niet lijkt te kloppen, gaat het om een
afronding die aangeeft dat het getal niet tot op de komma nauwkeurig is.
29
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Mobiliteit en verkeer

Netheid en wegenissen

Onderhoud patrimonium

Poets

Publiek groen
Publieke gebouwen

Publieke weginfrastructuur

Ruimtelijke ordening en omgeving

Samenleven

Secretariaat

Sociale dienst

Sport

Thuiszorg
Toerisme

Woonzorgcentra

Bx
Bv
Cv
Dx
Dv
Cx
Dx
Dv
Dx
Dv
E
Bv
Cv
Bv
Cx
Bv
Cx
Cv
Av
Bv
Cv
Bv
Cv
Bx
Bv
Cx
Cv
Bx
Bv
Cv
Bx
Bv
Cx
Cv
Dv
E
Cv
Dv
Cv
Bx
Bv
Cx
Cv
Dv
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0

1

1

0

0

2

1

1

7

10

1

0

3

1

0

5

0

1

6

12

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

2

2

2

3

2

1

1

0

0

1

0

2

1

0

0

2

1

1

5

8

1

2

0

1

1

2

0

1

0

3

5

9

0

1

0

15

0

1

0

2

0

2

0

7

0

8

0

36

0

16

1
1
2
2
17
1
4
5
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
6
3
1
1
2
1
2
2
13
3
1
3
1
3
14
1
15
1
2
2
7
8
36
16
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Financiën

Personeel

Niet toegewezen aan één dienst32

Totaal

DG30
Bv
Cv
DG31
Bv
Cv
DG33
Ay
Av
Bv
Cv
Dx
Dv
E

1

2

1

3

3

4

1

0

1

1

0

4

1

1

0

1

2

4

1

2

1

7

1

0

0

8

0

1

93

272

3
4
6
1
2
4
2
1
6
3
8
1
9
1
365

<1
1<2
2<3
3<4
>= 4

Het gaat hier om:
Voor Ham: de financieel directeur en voor Tessenderlo: de financieel directeur en adjunct financieel directeur
31
Het gaat hier om de adjunct algemeen directeur van Ham
32
De medewerkers die niet zijn toegewezen aan één diensten betreffen:
Voor Ham: Algemeen directeur, afdelingshoofden, deskundigen en bepaalde administratief en uitvoerend
medewerkers
Voor Tessenderlo: Algemeen directeur, afdelings-/sectorhoofden en ondersteunde functies zoals bepaalde
administratief en uitvoerend medewerkers
33
Het gaat hier om beide algemeen directeuren
30
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Overige HR-data
Leeftijdsverdeling
VTE naar leeftijd 2021 - Ham & Tessenderlo
Ham

Tessenderlo

Totaal

4%

9%

8%

30-39 jaar

17%

24%

22%

40-49 jaar

42%

21%

27%

50-59 jaar

32%

37%

36%

5%

9%

8%

100%

100%

100%

29 jaar en jonger

60 jaar en ouder
Totaal
<7
7 < 14
14 < 21
21 < 28
>= 28

Leeftijdsverdeling
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
29 jaar en jonger

30-39 jaar

40-49 jaar
Ham

Tessenderlo

50-59 jaar

60 jaar en ouder

Totaal

Een gezonde leeftijdsverdeling heeft een Gauss-curve of klokvorm. Dit wilt zeggen:
“dik” in het midden, “dun” aan de uiteinden. De leeftijdsverdeling van Ham volgt
die klassieke verdeling, de leeftijdsverdeling van Tessenderlo toont aan dat het
personeel in het algemeen eerder aan het verouderen is. Voor beide organisaties
geldt dat men op de uitstroom van personeel omwille van pensionering voldoende
op voorhand moet anticiperen.
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Verzuimcijfers
Het ziekteverzuim heeft een financiële en operationele impact op de organisatie. We
brengen het ziekteverzuim in kaart door middel van de bradfordfactor, en het kortstondig
en langdurig ziekteverzuim.

Bradfordfactor
De bradfordfactor is een formule die in de jaren ‘80 werd ontwikkeld in de Verenigde
Staten en wordt sindsdien wereldwijd gebruikt om het ziekteverzuim binnen organisaties
in kaart te brengen. Deze combineert frequentie en afwezigheidsduur om zo de impact
van de afwezige werknemer op een organisatie te meten.
Bradfordfactor = aantal afwezigheidsdagen * frequentie van afwezig zijn²
In de berekening wegen het aantal afwezigheden (de frequentie) zwaarder door dan de
duur van de afwezigheden. Een medewerker die één maal drie weken afwezig is, weegt
minder op de organisatie dan een medewerker die drie maal één week afwezig is geweest.
De score is dus in grote mate afhankelijk van de afwezigheidsfrequentie van de
werknemer.
Bradfordfactor
Ham

Tessenderlo

20

50

% medewerkers met een bradfordfactor
hoger dan 100

15%

25%

% medewerkers met een bradfordfactor
hoger dan
100, en
minstens
3
afwezigheden

40%

67%

% medewerkers met een bradfordfactor
hoger dan 100 die minstens één
langdurige periode afwezig waren

80%

68%

Aantal
medewerkers
met
bradfordfactor hoger dan 100

een

Kortstondig en langdurig ziekteverzuim
In onderstaande tabel staat het gemiddelde ziekteverzuim per cluster. Kortstondig
ziekteverzuim betreft afwezigheden van minder dan 1 maand of 21 werkdagen aan één
stuk. Wanneer iemand langer afwezig is dan een 1 maand of 21 werkdagen aan één stuk,
spreken we van langdurig ziekteverzuim.
Een lager langdurig ziekteverzuim kan deels verklaren waarom de Bradford score lager
ligt. Omgekeerd kan een hoger langdurig ziekteverzuim mee verklaren waarom de
Bradford score hoger ligt. De frequentie van de afwezigheden wordt in deze berekening
niet meegenomen.
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% Ziekteverzuim naar domein

Ouderenzorg

Kortstondig ziekteverzuim
Belgisch gemiddelde: 2,8%34

Langdurig ziekteverzuim
Belgisch gemiddelde: 3,1%

Ham

Ham

Tessenderlo

-

2%

Tessenderlo

-

9,3%

Mens

1,5%

2%

6,2%

9,5%

Ondersteunende
diensten

1,1%

2%

4,9%

8%

Ruimte

1,3%

2,2%

5,8%

5,8%

Kortstondig en langdurig ziekteverzuim
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Ouderenzorg

Mens

Ondersteunende diensten

Ruimte

Kortstondig ziekteverzuim [%] Ham
Kortstondig ziekteverzuim [%] Tessenderlo
Langdurig ziekteverzuim [%] Ham
Langdurig ziekteverzuim [%] Tessenderlo
Langdurig ziekteverzuim [%] Vlaams gemiddelde kortstondig verzuim
Langdurig ziekteverzuim [%] Vlaams gemiddelde langdurig verzuim

34

SDworx (2020)
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Verhouding statutairen - contractuelen
Dienstverbanden – Ham & Tessenderlo
Totaal
Ham

100%
Contractueel

65%

Statutair

35%

Tessenderlo

100,00%
Contractueel

77%

Statutair

23%

Dienstverband
90,00%
80,00%
70,00%

60,00%
50,00%

Ham Contractueel
Ham Statutair

40,00%

Tessenderlo Contractueel
30,00%

Tessenderlo Statutair

20,00%
10,00%
0,00%
Contractueel

Statutair
Ham

Contractueel

Statutair

Tessenderlo

20210618- Gezamenlijk rapport bestuurskrachtanalyse Ham-Tessenderlo

50

Personeelsbeweging
Aantal personeelsbewegingen in 2020 – Ham & Tessenderlo

Ham
Tessenderlo

VTE nieuw in
dienst
(organisatie)

VTE uit
dienst
(organisatie)

VTE
bevorderding

Bevorderingsprocedures

8

2

6

4

51

56

0

0

Personeelsbeweging
60
50
40
30
20
10

Ham

bevorderingsprocedures

VTE bevorderding

VTE uit dienst (organisatie)

VTE nieuw in dienst
(organisatie)

0

Tessenderlo
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Foto van de financiële situatie
We dienen goed te begrijpen en te kaderen wat de analyse van ‘de financiële cijfers’ binnen
een totale bestuurskrachtanalyse inhoudt en hoe deze zaken in dit stadium moeten worden
bekeken en begrepen.
De analyse van ‘de financiën’ staat niet op zichzelf. Financiën’ moet steeds gezien worden
in functie van de strategie, het beleid en de beleidskeuzes, de operationele uitvoering
ervan, de uitdagingen te wijten aan de steeds wijzigende omstandigheden, … Deze
omstandigheden kunnen zowel ‘intern’ als ‘extern’ zijn. Op de wijzigende ‘interne’
omstandigheden hebben we meestal vat. De wijzigende ‘externe’ omstandigheden dienen
we meestal te aanvaarden. Enkel kijken naar ‘het financiële’ kan interessant zijn,
maar is zeker onvoldoende in het kader van de totale bestuurskrachtanalyse.
Financiën gaat door de volledige organisatie heen, zowel bij de planning, bij de uitvoering
als bij de evaluatie.
de planning is de financiële vertaling van de meerjarenplanning, en omvat dus de
strategie, de accenten van het beleid en dus ook de – al dan niet prioritaire –
doelstellingen
de uitvoering is het permanent monitoren en opvolgen van ‘de financiën’ binnen
deze meerjarenplanning
de evaluatie sluit perfect aan bij de uitvoering; de evaluatie mondt meestal uit in
een aanpassing van de meerjarenplanning omvattende dus een gewijzigde
strategie, gewijzigde accenten, …
In het kader van de bestuurskrachtanalyse staat ‘financiën’ dus nooit alleen, maar loopt
parallel met het volledige traject (Waar staan we? Waar gaan of willen we naartoe?).
In dit stadium beperken we ons dus tot een eenvoudige en overzichtelijke financiële
analyse die ons inzicht geeft in ‘waar we nu staan’. Projecties maken over ‘waar we naartoe
gaan’ is op dit moment niet relevant.
We geven eerst een inzicht in de financiën per bestuur, waarna we ook een vergelijking
maken tussen de besturen en/of met de twee besturen samen. Dit laatste is een zeer ruwe
analyse, aangezien cijfers op zich niet alles omvatten. Cijfers zijn immers het gevolg van
de strategie en het gekozen beleid.
Hierna vindt u een beknopte financiële analyse van elk van de besturen die deel uitmaken
van de bestuurskrachtanalyse. Deze analyse is gebaseerd op:
(het ontwerp van) de rekening 2020
de meerjarenplanning – periode 2021-2025
Opgelet: Het betreft hier een ‘zuiver financiële analyse’, die door het beleid moet gelezen
worden samen haar strategie en haar beleidsaccenten.
Onze bevindingen en beoordelingen zijn gesteund op onze zeer ruime financiële kennis en
ervaring binnen de sector.
We maken een onderscheid maken tussen:
het budgettaire luik (de doelstellingenrekening): dit omvat alle transacties die
een ontvangst of een betaling tot gevolg hebben
het economische luik (de balans en de resultatenrekening): dit geeft vooral inzicht
in de bezittingen en de schulden
We zijn ons ervan bewust dat dit onderscheid voor niet-specialisten niet altijd duidelijk en
eenvoudig is. Wij hebben deze analyse daarom maximaal proberen te onderbouwen met
leesbare grafieken.
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Het budgettaire luik
Ham

Tessenderlo

Per einde 2020 bedraagt het budgettair saldo € 12 mio. Dit wil
zeggen dat het bestuur start met een ‘geldbuffer’ van € 12 mio die
kan gebruikt worden ter financiering van haar meerjarenplanning
2021-2025.

Per einde 2020 bedraagt het budgettair saldo € 32 mio. Dit wil
zeggen dat het bestuur start met een ‘geldbuffer’ van € 32 mio die
kan gebruikt worden ter financiering van haar meerjarenplanning
2021-2025.

De meerjarenplanning 2021-2025

De meerjarenplanning 2021-2025

De uitvoering van de meerjarenplanning of doelstellingenbudget
bedraagt in totaal € 9 mio. Dit wil zeggen dat als alle budgetten
volledig worden uitgevoerd (over de totale periode 2021-2025) de
‘geldbuffer’ (per einde 2020 bedroeg deze dus € 12 mio) zal herleid
worden tot € 3 mio.

De uitvoering van de meerjarenplanning of doelstellingenbudget
bedraagt in totaal € 23 mio. Dit wil zeggen dat als alle budgetten
volledig worden uitgevoerd (over de totale periode 2021-2025) de
‘geldbuffer’ (per einde 2020 bedroeg deze dus € 32 mio) zal herleid
worden tot € 9 mio.

Waaraan wordt deze € 9 mio besteed:

Waaraan wordt deze € 23 mio besteed:

de exploitatie: + € 11 mio, waarvan € 78 mio
ontvangsten en € 67 mio uitgaven
de investeringen: - € 16 mio, omvattende alle
investeringsprojecten alsook de ontvangsten uit
verkopen en de subsidies
de financieringen, zijnde het aangaan en aflossen
van leningen: - € 4 mio; dit wil zeggen dat we meer
aflossingen van leningen hebben dan dat we nieuwe
leningen opnemen

de exploitatie: + € 10 mio, waarvan € 178 mio
ontvangsten en € 168 mio uitgaven
de investeringen: - € 38 mio omvattende alle
investeringsprojecten, alsook de ontvangsten uit
verkopen en de subsidies
de financieringen, zijnde het aangaan en aflossen
van leningen: € 5 mio; dit wil zeggen dat de nieuwe
leningen groter zijn dan de aflossingen van de
leningslasten

Deze € 9 mio is dus ca. € 800 per inwoner.

Deze € 23 mio is dus ca. € 1.200 per inwoner.

De autofinancieringsmarge35 van 2025 (laatste jaar van de
legislatuur) bedraagt € 1,4 mio of ca. € 130 per inwoner.

De autofinancieringsmarge van 2025 (laatste jaar van de
legislatuur) bedraagt € 1 mio of ca. € 50 per inwoner.

Deze € 1,4 mio moet volgens de wetgever bepaald worden op het
einde van een legislatuur. Het toont aan in welke mate er

Deze € 1 mio moet volgens de wetgever bepaald worden op het
einde van een legislatuur; het toont aan in welke mate er
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overschotten zijn, en of er marge is die kan gebruikt worden zonder
extra te moeten lenen.

overschotten zijn of marge is die kan gebruikt worden zonder extra
te moeten lenen.

Dit alles wil dus zeggen dat Ham:

Dit alles wil dus zeggen dat Tessenderlo:

voldoende ‘geldruimte’ heeft om haar beleid te
kunnen uitvoeren
op het einde van 2025 een structureel voldoende
structureel overschot heeft

voldoende ‘geldruimte’ heeft om haar beleid te
kunnen uitvoeren
einde 2025 een beperkt structureel overschot
heeft

In mensentaal uitgedrukt is de autofinancieringsmarge het verschil tussen het exploitatieoverschot verminderd met de leningslasten. In het dagelijkse leven wordt
dit gebruikt als je bij een bank gaat lenen. De bank maakt – voordat je u een lening krijgt – een berekening of de leningsaanvrager voldoende inkomsten uit de klassieke
werking (loon minus kosten) heeft om de maandelijkse leningsaflossingen te kunnen terugbetalen.
35
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Het economische luik (jaarrekening 2020)
Ham

Tessenderlo

De jaarrekening 2020 geeft een ‘foto’ van de toestand van het
bestuur.

De jaarrekening 2020 geeft een ‘foto’ van de toestand van het
bestuur.

De totale bezittingen bedragen € 73 mio, bestaande uit:

De totale bezittingen bedragen € 149 mio, bestaande uit:

de vaste activa (lees: hoofdzakelijk investeringen): €
59 mio
de vlottende activa (lees: hoofdzakelijk vorderingen
en gelden): € 14 mio
De investeringen omvatten hoofdzakelijk de terreinen, gebouwen,
wegen, installaties en meubilair ten belope van € 43 mio. Daarnaast
zijn er enkele belangrijke participaties ten belope van € 12 mio,
waarvan de belangrijkste Fluvius (elektriciteit, gas, teledistributie en
rioleringen), Nuhma en de Watergroep zijn.
De vlottende activa omvatten de liquide middelen (gelden op de
bankrekeningen) ten belope van € 11 mio.
We hebben echter niet alleen bezittingen maar we hebben ook
schulden ten belope van € 18 mio. Hiervan is het grootste deel de
‘langetermijnschulden’ (€ 16 mio) m.b.t. uitstaande leningsschulden
en voorzieningen voor pensioenen.
Het verschil tussen de bezittingen en de schulden bedraagt dus
€ 55 mio of ook wel de ‘rijkdom’ (gevaarlijk begrip) van het bestuur
genoemd.
Deze € 54 mio moet u als volgt lezen: als we alle investeringen
zouden verkopen (aan boekwaarde), alle vorderingen innen en alle
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de vaste activa (lees: hoofdzakelijk investeringen): €
115 mio
de vlottende activa (lees: hoofdzakelijk vorderingen
en gelden): € 34 mio
De investeringen omvatten hoofdzakelijk de terreinen, gebouwen,
wegen, installaties en meubilair ten belope van € 96 mio. Daarnaast
zijn er enkele belangrijke participaties ten belope van € 13 mio,
waarvan de belangrijkste Fluvius (elektriciteit, gas, teledistributie,
en in tegenstelling met Ham niét de rioleringen), Nuhma en de
Watergroep zijn.
De vlottende activa omvatten de liquide middelen (gelden op de
bankrekeningen) ten belope van € 30 mio.
We hebben echter niet alleen bezittingen maar we hebben ook
schulden ten belope van € 13 mio. Hiervan is het grootste deel de
‘langetermijnschulden’ (€ 9 mio) m.b.t. uitstaande leningsschulden
en voorzieningen voor pensioenen.
Het verschil tussen de bezittingen en de schulden bedraagt dus
€ 128 mio of ook wel de ‘rijkdom’ (gevaarlijk begrip) van het
bestuur genoemd.
Deze € 128 mio moet u lezen als volgt: als we alle investeringen
zouden verkopen (aan boekwaarde), alle vorderingen innen en alle
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schulden betalen zou de bankrekening van het bestuur € 54 mio
bevatten (of ca. € 5.000 per inwoner).

schulden betalen zou de bankrekening van het bestuur € 128 mio
bedragen (of ca. € 7.000 per inwoner).

De resultatenrekening – opgemaakt volgens de economische
principes (dus met afschrijvingen, …) – heeft een overschot van € 2
mio vergeleken met de werkingsopbrengsten is dit ca. 15 %. Dit wil
zeggen dat voor elke € 1.000 aan werkingsopbrengsten het bestuur
een (economisch) overschot heeft van € 150.

De resultatenrekening – opgemaakt volgens de economische
principes (dus met afschrijvingen, …) – heeft een overschot van € 9
mio. Vergeleken met de werkingsopbrengsten is dit ca. 25 %. Dit wil
zeggen dat voor elke € 1.000 aan werkingsopbrengsten het bestuur
een (economisch) overschot heeft van € 250.

Dit wil dus zeggen dat Ham:

Dit wil dus zeggen dat Tessenderlo:

over veel liquiditeiten beschikt – lees: een zeer
sterke liquiditeitspositie
een vrije lage schuldgraad heeft – lees: de
verhouding tussen de schulden en de bezittingen
een vrij sterke solvabiliteit heeft – lees: het
overschot van € 54 mio t.o.v. de bezittingen
een mooi overschot heeft t.a.v. de
werkingsopbrengsten – lees: een goede rentabliteit
(dit is natuurlijk niet de hoofddoelstelling van een
gemeente)
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over veel liquiditeiten beschikt – lees: een zeer
sterke liquiditeitspositie
een vrije lage schuldgraad heeft – lees: de
verhouding tussen de schulden en de bezittingen
een vrij sterke solvabiliteit heeft – lees: het
overschot van € 128 mio t.o.v. de bezittingen
een mooi overschot heeft t.a.v. de
werkingsopbrengsten – lees: een goede rentabliteit
(dit is natuurlijk niet de hoofddoelstelling van een
gemeente)
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Ham en Tessenderlo – de cijfers supra overzichtelijk
naast elkaar

overzicht kerncijfers
budgettaire cijfers

cijfers in EUR (afgronde cijfers)

Ham

Tessenderlo

budgettair resultaat einde 2020
budgettair resultaat periode 2021-2025
budgettair resultaat periode 2021-2025 per inwoner
budgettair resultaat einde 2025

+ 12 mio
- 9 mio
- 800
+ 3 mio

+ 32 mio
- 23 mio
- 1.200
+ 9 mio

samenstelling budgettair resultaat periode 2021-2025
exploitatie
investeringen
financiering
totaal

+12 mio
-16 mio
-4 mio
- 9 mio

+10 mio
- 38 mio
+ 5 mio
- 23 mio

+ 1,4 mio
+ 130

+ 1,0 mio
+ 50

bezittingen
waarvan vaste activa (hoofdzakelijk investeringen)
waarvan vorderingen en liquiditeiten

73 mio
59 mio
14 mio

149 mio
115 mio
34 mio

schulden
waarvan lange termijn schulden (leningen, …)

18 mio
16 mio

13 mio
9 mio

verschil bezittingen en schulden
verschil bezittingen en schulden per inwoner

54 mio
5.000

128 mio
7.000

15%

25%

autofinancieringsmarge 2025
autofinancieringsmarge 2025 per inwoner

economische cijfers
basis: cijfers 2020

resultaat t.o.v. de werkingsopbrengsten
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Inzicht in de financiën
vergelijking per bestuur

–

een

meer

diepgaande

Voor de analyse hebben we ons gesteund op de volgende uitgangspunten:
een vergelijking van de analyse van de meerjarenplan voor de jaren
2021-2025
‒

waarbij we natuurlijk rekening houden met het resultaat van de
rekening 2020 zoals op heden gekend

‒

we leggen de focus op de grote budgettaire stromen zijnde:


de exploitatie: uitgaven en ontvangsten



de investeringen:





o

uitgaven

o

de ontvangsten
omvattende voornamelijk de
investeringssubsidies waar we recht op hebben en de
eventuele verkopen van patrimonium

de financiering van dit alles:
o

de uitgaven omvattende voornamelijk de aflossingen
van de leningen

o

de ontvangsten omvattende
aangaan van nieuwe leningen

voornamelijk

het

en de som van dit alles geeft ons het ‘budgettair resultaat’
o

dit zijn dus de gelden (lees: werkkapitaal) waarover
de gemeente kan/zal beschikken

de autofinancieringsmarge per einde 2025
‒

dit geeft ons een inzicht waarin de gemeente over gelden beschikt
om investeringen te kunnen doen zonder te moeten lenen

‒

deze autofinancieringsmarge is het verschil tussen:


het exploitatie-overschot (ontvangsten minus de uitgaven)



en dit verminderd met de leningsaflossingen

een aantal economische cijfers:
‒

de bestaande investeringen en de ermede gekoppelde ontvangen
investeringssubsidies

‒

een inzicht van hoe de investeringen werden gefinancierd

‒

de schuldpositie

‒

een inzicht in de liquiditeitspositie

‒

een inzicht in de solvabiliteit
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‒

…

daarnaast is er een eenvoudige analyse van de geldstromen per groep van
beleidsvelden
dit geeft een inzicht naar welke domeinen geldstromen gaan (vb zorg,
veiligheid, ..)
de schuldovername en enkele simulaties
Veel van voornoemde cijfers hebben we herleid naar een cijfer ‘per inwoner’ – dit leest
éénvoudiger.
Bijkomende noot: de vergelijkbaarheid van de cijfers wordt ook beïnvloed door onder
meer:
een verschil in de waarderingsregels
een verschil van wat en hoe iets wordt geregistreerd
Deze verschillen zijn meer dan normaal. Een boekhouding is immers geen ‘exacte’
wetenschap.

!!Opgelet bij de vergelijking!!!
Het is niet omdat een bepaalde “ontvangst of uitgave” “groter of kleiner” is dat
dit “beter of slechter” is. Je kan ‘financiële cijfers’ niet los zien van de strategie
en het beleid.
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Deel 1 - Inzicht in de meerjarenplanning 2021-2025 en budgettair
resultaat per einde 2025
1. De grote lijnen – het budgettair resultaat in totaal en per
inwoner
1a) Totaal en per inwoner
budgettair resultaat in Eur
Ham
Tessenderlo
totaal

einde 2020
12.119.126
31.540.877
43.660.003

2021-2025
-8.858.210
-22.519.499
-31.377.710

einde 2025
3.260.916
9.021.378
12.282.293

einde 2020
1.105
1.684
1.470

2021-2025
-807
-1.202
-1.056

einde 2025
297
482
414

budgettair resultaat per inwoner
Ham
Tessenderlo
totaal

1b) Korte toelichting
Het budgettair resultaat per einde 2025 wil zeggen dat dit het budgettaire overschot is in
de hypothese dat alle budgetten (ontvangsten en uitgaven m.b.t. de exploitatie,
investeringen en financiering) werden uitgevoerd. Per inwoner is dit voor Tessenderlo
substantieel hoger dan voor Ham.
Maar hier moeten we rekening houden dat – in verhouding met de geplande investeringen
- Ham veel minder gaat lenen dan Tessenderlo. Maar dit moet gekaderd worden door het
feit dat Tessenderlo de bouw van een cultuurhuis (€ 10 mio) heeft begroot waarvoor een
lening zal worden aangegaan. Merk op dat er voor dit cultuurhuis op heden (nog) geen
subsidies werden begroot.
Daarom gaan we hierna verder in op de samenstelling van dit budgettair resultaat. We
bekijken:
de ontvangsten en uitgaven
de samenstelling van het resultaat nl. de exploitatie, investeringen en
financiering.
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2. Het budgettair resultaat 2021-2015 bekeken vanuit:
de ontvangsten / de uitgaven
de samenstelling tussen exploitatie / investeringen / financiering

2A) Vanuit de ontvangsten / uitgaven
2A a) Totaal en per inwoner (op jaarbasis)
budgettair resultaat - periode 2021-2025
ontvangsten
Ham
101.379.708
Tessenderlo
203.864.420
totaal
305.244.128

uitgaven
110.237.919
226.383.919
336.621.838

saldo
-8.858.211
-22.519.499
-31.377.710

budgettair resultaat - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar
ontvangsten
uitgaven
Ham
1.848
2.010
Tessenderlo
2.177
2.417
totaal
2.056
2.267

saldo
-161
-240
-211

2A b) Korte toelichting
Over de periode 2021-2015 heeft Ham een tekort van € 161 per inwoner t.o.v. een tekort
voor Tessenderlo van € 240 per inwoner. Dit is een verschil van € 79 per inwoner.
Maar als we dit iets dieper bekijken:
de ontvangsten per inwoner zijn voor Tessenderlo € 329 hoger dan Ham
ook de uitgaven per inwoner zijn voor Tessenderlo € 407 hoger dan Ham
Hier ook moeten we meer in detail gaan en gaan onderzoeken waar de grote verschillen
zitten én in de ‘ontvangsten’ apart én in de ‘uitgaven’ apart. Deze analyse vind je onder
punt 3 en 4.
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2B) Vanuit de
financiering

samenstelling

tussen

exploitatie

/

investeringen

/

2B a) Totaal en per inwoner (op jaarbasis)

budgettair resultaat - periode 2021-2025
exploitatie investeringen
Ham
11.774.017 -16.264.266
Tessenderlo
9.919.264 -38.020.413
totaal
21.693.281 -54.284.678

financiering
-4.367.962
5.581.650
1.213.688

totaal
-8.858.210
-22.519.499
-31.377.710

budgettair resultaat - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar
exploitatie investeringen financiering
Ham
215
-297
-80
Tessenderlo
106
-406
60
totaal
146
-366
8

totaal
-161
-240
-211

2B b) Korte toelichting
Over de periode 2021-2025 heeft Ham dus een tekort van € 161 per inwoner t.o.v. een
tekort voor Tessenderlo van € 240 per inwoner. Dit is een verschil van € 79 per inwoner.
Maar als we dit iets dieper bekijken:
het exploitatieoverschot per inwoner voor Ham (€ 215) € 109 hoger dan
Tessenderlo (€ 106)
het investeringstekort per inwoner voor Tessenderlo (€ 406) € 109
hoger dan Ham (€ 297)
wat betreft de financieringen heeft Tessenderlo een overschot van € 60
en Ham een tekort van € 80; dit is vooral te wijten aan het feit dat
Tessenderlo een belangrijke lening aangaat (€ 10 mio) voor de
realisatie van het Cultuurhuis.
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3. Toelichting bij de exploitatie
3A) Het exploitatiesaldo
3A a) Totaal en per inwoner (op jaarbasis)
exploitatie saldo - periode 2021-2025
ontvangsten
uitgaven
saldo

Ham
78.689.233
66.915.216
11.774.017

Tessenderlo
178.173.516
168.254.253
9.919.264

exploitatie saldo - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar
Ham Tessenderlo
ontvangsten
1.435
1.903
uitgaven
1.220
1.797
saldo
215
106

totaal
256.862.749
235.169.469
21.693.281

totaal
1.730
1.584
146

3A b) Korte toelichting
Voor Tessenderlo zijn zowel de exploitatieontvangsten als de exploitatie-uitgaven per
inwoner hoger dan voor Ham. Wat dus inhoudt dat Tessenderlo globaal gezien meer
werkingsactiviteiten heeft dan Ham.
Een inwoner van Ham genereert € 1.435 exploitatieontvangsten per inwoner t.o.v. €
1.903 voor een inwoner van Tessenderlo; of een verschil van € 468 per inwoner.
Een inwoner van Ham genereert € 1.220 exploitatie-uitgaven per inwoner t.o.v. € 1.797
voor een inwoner van Tessenderlo; of een verschil van € 577 per inwoner.
We gaan hier dieper op in in punt 3B en 3C.
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3B) De exploitatieontvangsten
3B a) Totaal en per inwoner (op jaarbasis)
exploitatie ontvangsten - periode 2021-2025
Ham
werkingsontvangsten
6.345.973
fiscale ontvangsten
43.569.837
werkingssubsidies
25.679.363
financiële opbrengsten
3.094.060
totaal
78.689.233

Tessenderlo
39.338.330
83.933.048
48.970.843
5.931.295
178.173.516

totaal
45.684.303
127.502.885
74.650.206
9.025.355
256.862.749

exploitatie ontvangsten - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar
Ham Tessenderlo
totaal
werkingsontvangsten
116
420
308
fiscale ontvangsten
794
896
859
werkingssubsidies
468
523
503
financiële opbrengsten
56
63
61
totaal
1.435
1.903
1.730

3B b) Korte toelichting
Een inwoner van Ham genereert € 1.435 exploitatieontvangsten per inwoner t.o.v. €
1.903 voor een inwoner van Tessenderlo; of een verschil van € 468 per inwoner.
Dit verschil situeert zich vooral bij de werkingsontvangsten waarbij het verschil € 304
bedraagt tussen een inwoner van Tessenderlo (€ 420) en een inwoner van Ham (€ 116).
Dit verschil vindt zijn oorzaak in het feit dat Tessenderlo een meer uitgebreide
dienstverlening heeft (gezinszorg, rusthuis, thuiszorg, kinderopvang, …); daarnaast
bevatten de werkingsontvangsten ook de subsidie van de Watergroep (omwille van de
rioleringen in eigen beheer).
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3C) De exploitatieuitgaven
3C a) Totaal en per inwoner (op jaarbasis)
exploitatie uitgaven - periode 2021-2025
Ham
goederen en diensten
12.548.166
personeelkosten
37.279.348
werkingssubsidies
15.437.300
financiële kosten
1.650.402
totaal
66.915.216

Tessenderlo
39.734.795
95.585.399
31.858.281
1.075.779
168.254.254

totaal
52.282.961
132.864.747
47.295.581
2.726.181
235.169.470

exploitatie uitgaven - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar
Ham Tessenderlo
goederen en diensten
229
424
personeelkosten
680
1.021
werkingssubsidies
281
340
financiële kosten
30
11
totaal
1.220
1.797

totaal
352
895
318
18
1.584

3C b) Korte toelichting
Een inwoner van Ham genereert € 1.220 exploitatieuitgaven per inwoner t.o.v. € 1.797
voor een inwoner van Tessenderlo; of een verschil van € 577 per inwoner.
Dit verschil situeert zich vooral bij:
de goederen en diensten waarbij het verschil € 195 bedraagt tussen een
inwoner van Tessenderlo (€ 424) en een inwoner van Ham (€ 229); dit
verschil verklaart zich deels doordat de ook de gerelateerde
werkingsopbrengsten bij Tessenderlo ook hoger zijn dan bij Ham
de personeelskost per inwoner bedraagt bij Tessenderlo € 1.021 per
inwoner in vergelijking met deze bij Ham € 680; het verschil is dus € 341
per inwoner
globaal gaat dit grote verschil gepaard met de meer uitgebreide
dienstverlening In Tessenderlo – cfr. supra exploitatieontvangsten
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4. Toelichting bij de investeringen
4a) Totaal en per inwoner (op jaarbasis)
investeringen saldo - periode 2021-2025
Ham
ontvangsten
19.540.475
uitgaven
35.804.741
saldo
-16.264.266

Tessenderlo
15.001.648
53.022.061
-38.020.413

investeringen saldo - periode 2021-2025 - per inwoner/per jaar
Ham Tessenderlo
ontvangsten
356
160
uitgaven
653
566
saldo
-297
-406

totaal
34.542.123
88.826.802
-54.284.679

totaal
233
598
-365

4b) Korte toelichting
De investeringsuitgaven per inwoner zijn in Ham € 653 in vergelijking met Tessenderlo
€ 566; dit is geen groot verschil.
De investeringsontvangsten per inwoner zijn in Ham € 356 in vergelijking met
Tessenderlo € 160.
Dit laatste moet gekaderd worden: het cultuurhuis is gebudgetteerd voor € 10 mio
waarvoor op heden (nog) geen subsidies werden begroot.
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Deel 2 – inzicht in de autofinancieringsmarge
1) Totaal en per inwoner
autofinancieringsmarge 2025 - in Eur
Ham Tessenderlo
totaal
1.432.450
1.001.553
2.434.003

autofinancieringsmarge 2025 - per inwoner
Ham Tessenderlo
totaal
131
53
82

2) Korte toelichting
De autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate het exploitatieoverschot hoger is dan
de terugbetalingen van leningen.
De autofinancieringsmarge van Ham bestaat uit:
exploitatieoverschot per inwoner: € 228
terugbetalingen van leningslasten per inwoner: € 97
dus per verschil geeft dit: € 131 per inwoner
De autofinancieringsmarge van Tessenderlo bestaat uit:
exploitatieoverschot per inwoner: € 111
terugbetalingen van leningslasten per inwoner: € 58
dus per verschil geeft dit: € 53 per inwoner
Het beoordelen van deze marge is natuurlijk afhankelijk van de budgetten opgenomen in
de periode 2021-2025. Dus we verwijzen hiervoor naar de analyses supra.
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Deel 3 – inzicht in enkele economische cijfers
1) de samenstelling van de balans – lees bezittingen (activa) en
schulden (passiva)
1a) In cijfers
samenstelling activa
vlottende activa
vaste activa
totaal

Ham
13.935.236
58.585.650
72.520.886

Tessenderlo
34.319.954
114.993.035
149.312.989

totaal
48.255.190
173.578.685
221.833.875

samenstelling passiva
schulden korte termijn
schulden lange termijn
netto actief
totaal

Ham
2.195.994
16.176.768
54.148.124
72.520.886

Tessenderlo
3.991.669
8.560.453
136.760.867
149.312.989

totaal
6.187.663
24.737.221
190.908.991
221.833.875

1b) Korte toelichting
De samenstelling van de bezittingen en de schulden zijn natuurlijk het gevolg van het
uitgevoerde beleid van de voorbije legislaturen.
De investeringen of de vaste activa in Tessenderlo zijn het dubbel van deze in Ham.
Wat opvalt is dat de langetermijnleningen in Tessenderlo echter de helft zijn van deze
in Ham.
Dit wil zeggen dat Tessenderlo veel minder heeft geleend voor haar investeringen dan
Ham.
De verhouding van deze zaken vind je terug in de solvabiliteitsratio – hierna.
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2) De solvabiliteit
2a) In cijfers
solvabiliteit
Ham
75%

Tessenderlo
92%

totaal
86%

2b) Korte toelichting
De solvabiliteit is de verhouding tussen het totaal van de bezittingen en de schulden.
De 75 % van Ham wil dus zeggen:
de totale bezittingen bedragen € 73 mio
de totale schulden bedragen € 18 mio
het verschil is het netto-actief of eigen vermogen of de rijkdom van een
bestuur: € 54 mio
dus de solvabiliteit van 75% is de verhouding tussen € 54 mio / € 73 mio
De 92 % van Tessenderlo wil dus zeggen:
de totale bezittingen bedragen € 149 mio
de totale schulden bedragen € 13 mio
het verschil is het netto-actief of eigen vermogen of de rijkdom van een
bestuur: € 136 mio
dus de solvabiliteit van 92% is de verhouding tussen € 136 mio / € 149
mio
Hoe moet men dit lezen/interpreteren?
Als een bestuur geen schulden heeft dan is de solvabiliteit 100%; als een bestuur al zijn
bezittingen volledig heeft beleend, is de solvabiliteit 0 %.
De solvabiliteit van Ham is goed; deze van Tessenderlo is zeer hoog.

20210618- Gezamenlijk rapport bestuurskrachtanalyse Ham-Tessenderlo

69

3) De liquiditeit of het werkkapitaal
3a) In cijfers
werkkapitaal
liquide middelen
vorderingen korte termijn
schulden korte termijn
saldo

Ham
10.661.606
3.273.630
-2.195.994
11.739.242

Tessenderlo
29.526.189
4.793.765
-3.991.669
30.328.285

totaal
40.187.795
8.067.395
-6.187.663
42.067.527

3b) Korte toelichting
De liquiditeit of het werkkapitaal zijn de gelden (niet alleen de bankrekeningen maar ook
de korte termijn vorderingen en verminderd met de korte termijnschulden) die
beschikbaar zijn om de dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren.
Anders uitgedrukt: als de korte termijn vorderingen worden geïnd en de korte termijn
schulden worden betaald dan bedragen de bankrekeningen voor Ham € 12 mio en voor
Tessenderlo € 30 mio.
Beide besturen zijn meer dan voldoende liquide; Tessenderlo is meer ‘liquide’
dan Ham.
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4) De financiering van de vaste activa of investeringen
4a) In cijfers
financiering vase activa
klasse 22-27

bruto-investeringen
bruto-subsidies
leningen schulden
netto

Ham
69.642.535
6.711.714
14.600.208
48.330.613

Tessenderlo
203.218.321
26.977.696
5.145.609
171.095.016

totaal
272.860.856
33.689.410
19.745.817
219.425.629

4b) Korte toelichting
Bovenstaande tabel geeft aan hoe de investeringen per einde 2020 werden gefinancierd.
Voor Ham bedragen de investeringen € 69,6 mio; deze werden gefinancierd door:
leningen: € 14,6 mio
investeringssubsidies: € 6,7 mio
het verschil nl. € 48,3 mio door eigen middelen
Voor Tessenderlo bedragen de investeringen € 203,2 mio; deze werden gefinancierd door:
leningen: € 5,1 mio
investeringssubsidies: € 27 mio
het verschil nl. € 171,1 mio door eigen middelen
Dit verklaart ook waarom de solvabiliteit voor Tessenderlo veel groter is dan deze
van Ham.
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Deel 4 – inzicht in de geldstromen per beleidsdomein
1) In cijfers
verdeling uitgaven periode 2021-2025 - per groep beleidsvelden
Ham
Algemeen bestuur
29%
Algemene financiering
3%
Cultuur en vrije tijd
16%
Leren en onderwijs
0%
Natuur en milieubeheer
6%
Ondernemen en werken
1%
Veiligheidszorg
12%
Wonen en ruimtelijke ordening
9%
Zich verplaatsen en mobiliteit
7%
Zorg en opvang
18%
100%

Tessenderlo
31%
2%
12%
4%
6%
1%
10%
3%
3%
29%
100%

2) Korte toelichting
De groepen van beleidsvelden zijn de sectoren waar de uitgaven van de besturen naar toe
gaan. De verdeling supra spreekt voor zich.
De grootste uitschieter is dat uitgaven voor ‘zorg en opvang’ voor Tessenderlo 29%
bedragen t.o.v. 18% voor Ham. De verklaring zit hem in het feit dat Tessenderlo een
woonzorgcentrum heeft en diensten aanbiedt zoals maaltijdverdelingen, gezinszorg,
thuiszorg, …
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Conclusie
Een conclusie maken in dit stadium is zeer gevaarlijk. Enkel kijken naar ‘het financiële’
kan interessant zijn maar is zeker onvoldoende in het kader van de totale
bestuurskrachtanalyse. Het is niet omdat een bepaalde “ontvangst of uitgave” “groter
of kleiner” is dat dit “beter of slechter” is. Je kan ‘financiële cijfers’ niet los zien van de
strategie en het beleid.

Enkele kerngegevens
Wat betreft de exploitatie 2021-2025
Voor Tessenderlo zijn zowel de exploitatieontvangsten als de exploitatieuitgaven per
inwoner hoger dan voor Ham. Wat dus inhoudt dat Tessenderlo globaal gezien meer
werkingsactiviteiten heeft dan Ham.
Een inwoner van Ham genereert € 1.435 exploitatieontvangsten per inwoner t.o.v. €
1.903 voor een inwoner van Tessenderlo; of een verschil van € 468 per inwoner.
Een inwoner van Ham genereert € 1.220 exploitatieuitgaven per inwoner t.o.v. € 1.797
voor een inwoner van Tessenderlo; of een verschil van € 577 per inwoner.
Dit moet gekaderd worden in de meer uitgebreide dienstverlening die Tessenderlo
aanbiedt.

Wat betreft de investeringen 2021-2025
De investeringsuitgaven per inwoner zijn in Ham € 653 in vergelijking met Tessenderlo
€ 566; dit is geen groot verschil.
De investeringsontvangsten per inwoner zijn in Ham € 356 in vergelijking met
Tessenderlo € 160.
Dit laatste moet gekaderd worden: het Cultuurhuis is gebudgetteerd voor € 10 mio
waarvoor op heden (nog) geen subsidies werden begroot.

Wat betreft de financiering 2021-2025
Ham heeft hier een tekort aangezien er meer aflossingen van leningen werden
gebudgetteerd dan de opname van nieuwe leningen.
Tessenderlo heeft hier een overschot aangezien de gebudgetteerde opname van nieuwe
leningen groter zijn dan de aflossingen van de leningslasten – maar dit heeft te maken
met het opnemen van een leningen (€ 10 mio) voor het nieuwe cultuurhuis.
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Enkele zuiver cijfermatige kernconclusies
Ham
‒

‒

het budgettaire luik – geraamd budgettair overschot 2020 +
meerjarenplan 2021-2025
 sterke liquiditeitspositie
o per 31/12/2020 (verleden): € 12,1 mio
o per 31/12/2025 (toekomst): € 3,3 mio
 einde
2025
is
het
structureel
overschot
(lees
autofinancieringsmarge) ‘voldoende’: € 1,4 mio
het economische luik – situatie per 31/12/20 (ontwerp jaarrekening)
 vrij lage schuldgraad: 25% (schulden / totale bezittingen)
 vrij sterke solvabiliteit: 75% (netto-actief / totale bezittingen)
 het economisch resultaat t.a.v. werkingsopbrengsten is goed: 15%

Tessenderlo
‒ het budgettaire luik – geraamd budgettair overschot 2020 +
meerjarenplan 21-25
 sterke liquiditeitspositie
o per 31/12/2020 (verleden): € 31,5 mio
o per 31/12/2025 (toekomst): € 9 mio
 einde
2025
is
het
structureel
overschot
(lees
autofinancieringsmarge) ‘beperkt’: € 1 mio
‒ het economische luik – situatie per 31/12/20 (ontwerp jaarrekening)
 zeer lage schuldgraad: 8% (schulden / totale bezittingen)
 zeer sterke solvabiliteit: 92% (netto-actief / totale bezittingen)
 het economisch resultaat t.a.v. werkingsopbrengsten is zeer goed:
25%
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Foto van de interne organisatie

Figuur 3 - 8 bouwstenenmodel van CC Consult

Strategie
Ham
Missie, visie opgemaakt in april 2019. Elementen uit de missie – visie:
‒

Focus op “mensen” (niet “burger”)

‒

“…rekening houdend met de draagkracht van de gemeente”

‒

Aandacht voor goede samenwerking bestuur & administratie

‒

Nadruk op keuzes maken op vlak van financiële en personeelsmatige
draagkracht

‒

Eigen aangeboden dienstverlening vs. regierol en initiatieven van derden

‒

Vragen van burgers t.o.v. het algemeen belang

Meerjarenplan 2020 - 2025
‒

Vier prioritaire beleidsdoelstellingen, 21 prioritaire actieplannen en 31
prioritaire acties.

‒

Ham heeft een “outreachende werking” expliciet opgenomen in het
strategisch meerjarenplan. Dit sluit aan bij de ‘focus op de mensen’ uit de
visie.

‒

Alle ambities van de huidige bestuursploeg zijn te realiseren binnen de
huidige legislatuur (geen formele legislatuuroverschrijdende beleidsgekozen
ambities).

‒

Heeft een softwaretoepassing om de voortgang van de realisatie van het
meerjarenplan op te volgen.
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Tessenderlo
Nog geen algemene missie, visie opgemaakt, wél is er een missie-visie
geformuleerd in het kader van het strategisch meerjarenplan.
Meerjarenplan 2020 – 2025:
‒ 3 prioritaire beleidsdoelstellingen, 2 niet-prioritaire beleidsdoelstellingen, 1
prioritaire beleidsdoelstelling “overige”, 5 prioritaire actieplannen.
 Tessenderlo heeft bewust enkel grote projecten als prioritair gelabeld
‒ Een duidelijke beleidsambitie, die verder reikt dan de huidige legislatuur,
betreft het investeren in zorg via de ‘welzijnscampus’.
 De wachtlijst voor een WZC-bed is lang. Er wordt een nieuw
woonzorgcentrum
met
assistentiewoningen
gebouwd,
in
samenwerking met een private partner.

Beide organisaties
Meerjarenplan wordt gezien als een sturend document, in Ham nog meer dan in
Tessenderlo.
Beide besturen volgen het op door middel van een opvolg-excel met
verantwoordelijken en mijlpalen (zowel financiële als inhoudelijke opvolging), maar
stellen vast dat hier nog verbetering in mogelijk is.
Strategisch inhoudelijk vlak zit het MJP van beide besturen in dezelfde lijn.

Aantal
beleidsdoelstellingen
in MJP

Aantal
actieplannen
in MJP

Aantal
acties
in MJP

Organisatie
opvolging
MJP

Frequentie
aanpassingen
MJP

Ham

4

36

123

Per kwartaal

Jaarlijks

Tessenderlo

6

85

468

Per 6 maanden

Jaarlijks

HAM
Prioritaire beleidsdoelstelling: Alle
mensen optimaal meenemen in het
maatschappelijk leven
Prioritair AP:
Gemeente & OCMW verhogen
outreachend werken
De inspraakmogelijkheden voor
gemeente en OCMW worden
gerationaliseerd en geherwaardeerd
Kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod van
verenigingen, buurten en individuen
stimuleren en ondersteunen

TESSENDERLO
Prioritaire beleidsdoelstelling:
ZORGEN
Tessenderlo draagt zorg voor de
ouderen en kansengroepen binnen en
buiten de lokale leefgemeenschap
rekening houdend met hun noden
inzake woongelegenheid, zorg,
vrijetijdsinvulling en mobiliteit.
Prioritair AP: Ontwikkelen van een
welzijnscampus
Prioritaire beleidsdoelstelling:
SAMENLEVEN
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HAM
-

-

-

-

-

Ontspanning, kansen tot ontplooiing en
het versterken van het sociale netwerk
voor iedereen
Een laagdrempelig vrijetijdspunt inrichten
als front office voor Vrije Tijd
Zoveel mogelijk inwoners van Ham aan
het bewegen krijgen, levenslang op een
regelmatige basis
Toegankelijke sport- en spelinfrastructuur
die bewegen en ontmoeting faciliteert en
stimuleert
Empowerment van alle inwoners met
aandacht voor kwetsbare groepen
Inzetten op minder kinderarmoede
De ouderen moeten op een kwaliteitsvolle
manier kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven
Uitstroom (leefloon)cliënten verhogen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Een
duurzame gemeente met oog voor
effecten op lange termijn
(infrastructuur, gebouwen, wegen,
groen, RO, klimaat)
Prioritair AP:
Uitwerken en uitvoeren van het funerair
beleid
Een duurzame infrastructuur afgestemd
op de toekomstige noden van elke
gebruiker
De gemeente stimuleert duurzame
mobiliteit
Een duurzame ruimtelijke structuur
Extra aandacht voor klimaat
organisatiebreed
Prioritaire beleidsdoelstelling: Een
gemeente gericht op groeiende welvaart
(= ondernemingen, onderwijs, handel
en toerisme)
Prioritair AP:
Stimuleren van een gunstig
ondernemersklimaat in de gemeente
Prioritaire beleidsdoelstelling: Een
gemeente met een efficiënte,
kwaliteitsvolle bedrijfsorganisatie met
oog voor draagkracht
Prioritair AP:
Maximaal inzetten op digitalisering

TESSENDERLO
In Tessenderlo kan iedereen van jong
tot oud terecht voor een uitgebreid en
kwalitatief vrijetijdsaanbod
Prioritair AP:
Opwaardering van
vrijetijdsinfrastructuur
Infrastructuur aanpassen,
innoveren en efficiënt beheren

Prioritaire beleidsdoelstelling:
OMGEVING
Het centrum en de gehuchten van
Tessenderlo zijn netjes en veilig
waardoor het er aangenaam leren,
wonen en werken is.
Prioritair AP:
Aanleg en onderhoud publiek
domein

Beleidsdoelstelling: ONDERNEMEN
Tessenderlo is een
ondernemersvriendelijke gemeente
met bijzondere aandacht voor
onderwijs, tewerkstelling, milieu en
toerisme

Beleidsdoelstelling: INTERN
Onze organisatie doet de juiste dingen
op de juiste manier: klantgericht,
kwaliteitsvol, resultaatgericht en
efficiënt.
Prioritaire beleidsdoelstelling: OVERIG
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HAM
-

-

TESSENDERLO

Maatregelen voor een excellente,
efficiënte, en klantgerichte
dienstverlening
Het MAT heeft oog voor
organisatiebeheersing
Optimaliseren van de inzetbaarheid van
het personeel

Overig beleid
Prioritair AP:
Aanleg en onderhoud
rioleringsnetwerk

Structuur / Leiderschap
Ham
Organisatiestructuur
‒

Structuur op basis van afdelingen & diensten


6 afdelingen
o



Financiën, burgerzaken, omgeving, vrije tijd, welzijn,
personeel & ondersteuning, verder opgesplitst in diensten

Dienst preventie in staf van de algemeen directeur

‒

Pragmatische omgang met het organogram: vaak worden
aanwervingen pas later effectief verankerd in het organogram

‒

Bepaalde functies zijn “historisch gegroeid” waardoor een aantal functies
niet correct zijn ingeschaald

‒

Ham ervaart dat het moeilijk is de volgende expertise te vinden op de
arbeidsmarkt:
 ICT
 Ruimtelijke omgeving (bv. planoloog, omgevingsdeskundige,
mobiliteitsambtenaar)
 Milieu en klimaat
 Maatschappelijk werkers
 Diverse technische profielen

‒

besliste

Ham ervaart binnen de context van een klein lokaal bestuur dat ze niet in
de mogelijkheid zijn om deskundigheid zoals lokale economie of
handhaving structureel in hun organogram te voorzien

Managementteam
‒

‒

Samenstelling: 6 leden + burgemeester. De hele organisatie wordt
vertegenwoordigd in het managementteam


3 decretale graden: algemeen directeur, financieel directeur,
adjunct-algemeen directeur



3 afdelingshoofden: burgerzaken, vrije tijd & welzijn, omgeving



Burgemeester met raadgevende stem

Werking: wekelijkse samenkomst, zowel beleidsmatige als operationele
punten

Projectmatig werken
‒

Gebeurt eerder informeel (= afhankelijk van leidinggevende)
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‒
‒

Wel geregeld over diensten heen
Staat onder druk in bepaalde diensten o.w.v. tijdsdruk of het gebrek aan
kennis van projectmanagementtools

Intergemeentelijke samenwerking
‒

‒

Ham participeert in diverse verbanden (cfr. supra – politiek-institutionele
verbanden) en ervaart een duidelijke meerwaarde en zelfs een zekere
afhankelijkheid van deze verbanden om dienstverlening te kunnen
aanbieden
Ham ervaart dat de opvolging van de verbanden en het overzicht behouden
erg moeilijk is; men ervaart dat men hiervoor onvoldoende personeel heeft

Tessenderlo
Organisatiestructuur
‒

Structuur op basis van sectoren, afdelingen & diensten




2 sectoren
o

Grondgebiedzaken, waaronder 3 afdelingen ressorteren die
verder zijn opgesplitst in diensten

o

Financiën

4 afdelingen
o

‒

Organisatiebeheer, vrije tijd, welzijn, woonzorgcentrum,
waaronder diverse diensten zijn vormgegeven

Het organogram “groeit in 2 richtingen”:


Praktijk vraagt noodwendigheden en het organogram wordt nadien
aangepast



Het organogram is de leidraad voor toekomstige aanwervingen

‒

Bepaalde functies zijn “historisch gegroeid” waardoor een aantal functies
niet correct zijn ingeschaald

‒

Externe expertise in
organisatiebeheersing

‒

Tessenderlo ervaart dat het moeilijk is de volgende expertise te vinden op
de arbeidsmarkt
 Begeleiding BKO
 Zorgmedewerkers
 Deskundigen welzijn
 Diverse technische profielen
 Directeur zorg

huis

gehaald

voor

informatieveiligheid

en

Managementteam
‒

Samenstelling: 9 leden + burgemeester + 1 niet-ingevulde functie. M.u.v.
de niet-ingevulde functie wordt de hele organisatie vertegenwoordigd in het
MAT, sommige diensten zijn zelfs door twee personen vertegenwoordigd
(financiële dienst, dienst secretariaat, afdeling “VDW”)


3 decretale graden: algemeen directeur, financieel directeur,
adjunct-financieel directeur



1 sectormanager: grondgebiedzaken



4 afdelingshoofden: organisatiebeheer, vrije tijd, welzijn, “VDW”
(veiligheid, dienstverlening & werken)
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‒



Het afdelingshoofd woonzorgcentrum is momenteel niet ingevuld
maar maakt ook deel uit van het managementteam



1 hoofddeskundige secretariaat



Burgemeester met raadgevende stem

Werking: tweewekelijkse samenkomst, vooral beleidsmatige punten,
agenda wordt opgemaakt en afgesloten door de algemeen directeur

Projectmatig werken
‒ Wordt recent goed gehanteerd. Werkvorm: werkgroepen
‒ Tussen diensten wordt samengewerkt:
 Kleine samenwerkingen: diensten
 Grotere samenwerkingen: afdelingshoofd betrokken
‒ Er zijn dienstspecifieke verschillen en dit is ook afhankelijk van personen
Intergemeentelijke samenwerking
‒

‒

‒

‒

Tessenderlo participeert in diverse verbanden (cfr. supra – politiekinstitutionele verbanden) en ervaart een duidelijke meerwaarde van deze
verbanden
Tessenderlo ervaart dat de opvolging van de verbanden en het overzicht
behouden erg moeilijk is; men ervaart dat men hiervoor onvoldoende
personeel heeft
Tessenderlo volgt de kosten en baten van intergemeentelijke samenwerking
op. Wanneer er een onevenwicht ontstaat in die kosten-baten, gaan ze tot
daadkracht over
Tessenderlo tracht de afweging te maken tussen ‘zelf doen’ en
samenwerken’

Beide organisaties
Zowel in Ham als Tessenderlo vinden er ook MAT-vergaderingen plaats, samen met
het hele CBS als een “strategisch overleg”
‒ Ham: 4x per jaar
‒ Tessenderlo: 2 tot 3 keer per jaar
MAT t.o.v. de andere medewerkers in de organisatie: in beide organisaties lijkt de
werking van het MAT eerder onduidelijk te zijn voor medewerkers
Er zijn geen functies voorzien die zich zuiver kunnen toeleggen op strategische
werking of interne kwaliteitswerking, zoals een beleidsmedewerker of een
sectormanager dit kan doen. In Tessenderlo is er enkel een sectormanager voor
grondgebiedzaken

Cultuur - Leiderschap
Ham
De diensten werken gecentraliseerd en bevinden zich op max. 500 meter van
elkaar, dit bevordert een cultuur van “samenhorigheid”
Ham heeft een traject lopen voor leidinggevenden waarin ze tijdens een periode
van 3 jaar vorming krijgen en er gewerkt wordt aan een visie op leiderschap

Tessenderlo
Infrastructuur is sterk gedecentraliseerd en dat levert verschillende culturen op
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Tessenderlo is fier op enkele waardevolle initiatieven om aan een
gemeenschappelijke cultuur, cohesie en samenwerking tussen medewerkers,
diensten en afdelingen te werken (teambuilding, personeelsactiviteit…)

Beide organisaties
Er is geen duidelijke visie op leiderschap. Leidinggevenden wensen graag meer
ondersteuning vanuit de personeelsdienst om te kunnen groeien in hun rol en
medewerkers optimaal te coachen
Vooral in Ham viel op dat de hogere leidinggevenden zowel strategisch als
operationeel werk denen te combineren
Deze studie is te beperkt om verdere uitspraken te kunnen doen over de bouwsteen
“cultuur”

Mensen
Ham
Diensthoofden worden van A tot Z betrokken in het personeelsbeleid
HR-beleid bestaat uit vele “losse elementen”, er is niet één uitgewerkt HR-beleid
HR-beleid wordt getrokken vanuit de adjunct-algemeen directeur en het
managementteam;
de
personeelsdienst
focust
zich
voornamelijk
op
personeelsbeheer

Tessenderlo
Tracht personeelsvoordelen te creëren binnen de mogelijkheden. Bv.:
verlof/zomerwerking, activiteiten voor medewerkers, opleidingsplan per dienst
HR-beleid wordt getrokken vanuit het afdelingshoofd organisatiebeheer; de
personeelsdienst focust zich voornamelijk op personeelsbeheer
Tessenderlo heeft de ambitie om telewerk blijvend structureel in de organisatie te
verankeren naar 1 tot 2 dagen per week
Tessenderlo ervaart een hoge uitstroom in medewerkers, cfr. supra, “interne HRdata”

Beide organisaties
Stappen worden ondernomen om een hedendaags HR-beleid te voeren d.m.v. een
aangepaste RPR of gestructureerde instroomprocedures
Men onderzoekt steeds diverse mogelijkheden om functies in te vullen, ook
bevorderingen en mobiliteitsprocedures
Er is een opvolgcyclus uitgewerkt in beide organisaties, men wil groeien naar een
cultuur van permanente feedback
Er is nog marge om het HR-beleid verder vorm te geven
De personeelsdiensten zijn vooral gefocust op personeelsbeheer en minder op
personeelsbeleid of ondersteuning van leidinggevenden
Als werkgever competitief in de markt staan wordt als moeilijk ervaren binnen de
huidige context van het lokaal bestuur
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Middelen
Gebouwen & infrastructuur
Ham
De meeste medewerkers zitten op landschapsbureaus
Het gemeentehuis is niet voorzien op verdere groei van aantal medewerkers

Tessenderlo
De meeste medewerkers hebben een eigen bureau
Bepaalde diensten zitten wel samen, maar steeds in kleine aantallen en met
tussenschotten
In de komende verbouwing wordt meer de focus gelegd op landschapsbureaus
Buitendiensten:
‒ WZC
‒ LOO
‒ Werkplaatsen
‒ Zwembad
‒ BKO
‒ (SD)

Beide organisatie
Materiaal en materieel voorzien gaat in beide organisaties vlot
Gebouwenbeheer mag in beide organisaties meer proactief en integraal worden
aangepakt. Beide organisaties beschikken wel over een verantwoordelijke voor het
gebouwenbeheer

ICT
Ham
Diensten zijn goed uitgerust qua IT-materiaal. Sinds de Coronacrisis is er een
inhaalbeweging gebeurd op vlak van uitrusting van laptops e.d.
Gebruik van software van diverse leveranciers, er wordt niet systematisch bij één
leverancier afgenomen

Tessenderlo
Diensten zijn goed uitgerust qua IT-materiaal. Sinds de Coronacrisis er een
inhaalbeweging gebeurd op vlak van uitrusting van laptops e.d.
Tessenderlo doet structureel beroep op externen voor het bemannen en
onderhouden van de IT-dienst en faciliteiten
Ca. 80% van alle software pakketten wordt afgenomen bij CIPAL
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ICT-materialen en budgetten36

Ham

Tessenderlo

Totaal

Aantal werkstations in
organisatie

106

200

275

Aantal gebruikers

155

150

305

Aantal printers

22

50

72

Aantal overige toestellen
(beamers, smartphones,…)

40

25

65

Aantal servers

48

20

68

€ 224.000,00

€ 60.000,00

€ 284.000,00

€ 14.000,00

€ 185.000,00

€ 199.000,00

Budget ICT-projecten
Budget externe ondersteuning
ICT

IT-uitrusting
350
300
250
200
150
100
50
0
Aantal
aantal gebruikers Aantal printers
werkstations in
organisatie
Ham

36

Tessenderlo

Aantal overige Aantal servers
toestellen
(beamers,
smartphones,…)
Totaal

Bron: Vergelijk Je Gemeente
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Budget IT
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00

€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
Ham
Budget ICT-projecten [€]

Tessenderlo

Totaal

Budget externe ondersteuning ICT [€]

Systemen
Ham
Organisatiebeheersing
‒

Eigen kader voor organisatiebeheersing gecreëerd

‒

Opvolging door het managementteam

‒

Er wordt 5 x per jaar gerapporteerd over de vooruitgang: 4 keer per jaar
CBS-MAT en 1 keer per jaar de gemeenteraad

Tessenderlo
Organisatiebeheersing
‒

Kader voor organisatiebeheersing opgezet in samenwerking met externe
partner

‒

Opvolging door een projectteam dat bestaat uit MAT-leden en vrijwilligers
uit de organisatie

‒

Nog weinig structuur in de periodieke opvolging en voortgang van
organisatiebeheersing

Beide organisaties
Er wordt in beide besturen gewerkt aan documentatie rond (sleutel)processen of
draaiboeken, al is dit erg dienst- en individu-afhankelijk
Kritische, risico-bewuste reflex is in beide organisaties aanwezig, maar in beide
organisaties stelt men vast dat dit erg afhankelijk is van dienst tot dienst en van
medewerker tot medewerker. Echter, in beide organisaties wordt gewerkt aan een
“mentaliteitswijziging” om “veranderingsbereidheid” meer in te bedden in de
organisatie.
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Organisatiebeheersing37

Frequentie
bespreking
OBS

Frequentie
zelfevaluatie

Jaartal
laatste
zelfevaluatie

Aantal acties
organisatiebeheersing

Ham

Maandelijks Tweejaarlijks

2020

9

Tessenderlo

Jaarlijks

2021

16

Jaarlijks

Klanten
Ham
Er is geen volwaardig uitgewerkt dienstverleningsconcept, maar Ham werkt de
facto wel volgens de principes onthaal – front office – back office
‒

Werken al enkele jaren op afspraak en de bezoekerscijfers worden
geregistreerd en gemonitord

‒

Er wordt uitgebreid geregistreerd, en de registraties worden opgevolgd voor
bepaalde diensten

‒

Ervaren de openingsuren als zeer ruim t.o.v. het personeel dat de balies
bezet

Diensten zijn gecentraliseerd op één locatie in Ham en bevinden zich allemaal op
500m van elkaar

Tessenderlo
Een volwaardig uitgewerkt dienstverleningsconcept staat in de steigers
‒

Werken sinds COVID-19 op afspraak.
gemonitord met gespecialiseerde software

Bezoekersaantallen

worden

‒

Er wordt actief gewerkt rond herkenbaarheid van het onthaal en er werd op
regelmatige basis vorming voorzien

‒

In het gemeentehuis zijn verbouwingswerken gepland i.h.k.v. het nieuwe
dienstverleningsconcept, er zal gewerkt worden met een “onthaalpunt”

‒

In Tessenderlo werd expliciet gezegd hoe sterk men ervaart dat de
verwachtingen van de burger veranderd zijn: een snelle, actieve en digitale
overheid wordt alsmaar belangrijker

Diensten zitten niet allemaal op één site, diensten zijn verspreid over de gemeente

Beide organisaties
De nabijheid politiek-burgers vindt men in beide besturen erg belangrijk
Participatie van burgers aan het beleid gebeurt in beide besturen, vooral via de
verplichte adviesraden. In Tessenderlo organiseert men ook hoorzittingen bij
grotere projecten. In Ham plant men het herbekijken van de format van de
adviesraden.

37

Bron: Vergelijk Je Gemeente, 2021
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Communicatie gebeurt via de klassieke en sociale mediakanalen. Sociale media kan
nog verder worden uitgebouwd en gestuurd vanuit de gemeenten.
Uit de grootschalige bevraging voor de gemeentemonitor scoren Ham en
Tessenderlo systematisch beter dan de Vlaamse gemiddelden op vlak van
informatieverstrekking en participatie. Enkel Tessenderlo kan zich nog verbeteren
op vlak van digitale dienstverlening

% dat “eens” antwoordde op onderstaande
vragen in 201738

Ham

Tessenderlo

Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende
geïnformeerd voelt over de activiteiten, in en
door de gemeente/de
Stad
Vlaams gemiddelde: 78 %

86%

81%

Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende
geïnformeerd voelt over de initiatieven, in en
door de gemeente/de
Stad
Vlaams gemiddelde: 66%

76%

70%

Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende
geïnformeerd voelt over de beslissingen, in en
door de gemeente/de
Stad
Vlaams gemiddelde: 48%

65%

58%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over
de loketvoorzieningen van de gemeente of stad
Vlaams gemiddelde: 77%

82%

81%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over
de
algemene
dienstverlening
in
de
gemeente/stad
Vlaams gemiddelde excl. 13 centrumsteden: 73%

77%

75%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over
de digitale dienstverlening in de gemeente/stad
Vlaams gemiddelde excl. 13 centrumsteden: 65%

71%

64%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het
gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende
inspanningen doet om
bewoners bij veranderingen in hun gemeente /stad
te betrekken
Vlaams gemiddelde: 47%

52%

52%

38

Bron: gemeentemonitor, 2017
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% dat “eens” antwoordde op onderstaande
vragen in 201738

Ham

Tessenderlo

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

53%

55%

% dat “eens” antwoordde op onderstaande
vragen in 202039

Ham

Tessenderlo

65%

76%

63%

79%

67%

67%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over
communicatie van het bestuur
Vlaams gemiddelde: 56%

64%

67%

Aandeel (%) van de inwoners dat die zich
voldoende geconsulteerd voelen
Vlaams gemiddelde: 37%

41%

48%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over
digitale dienstverlening van de gemeente/stad
Vlaams gemiddelde: 69%
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over
over de loketvoorzieningen van de
gemeente/stad
Vlaams gemiddelde: 71%
Aandeel (%) van de inwoners die zich voldoende
geconsulteerd voelen
Vlaams gemiddelde: 57%

39

Bron: gemeentemonitor, 2020
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DEEL 2
BESTUURSKRACHTANALYSE
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De bestuurskracht van Ham
Bestuurskracht omschrijven we als het vermogen of de ambtelijke,
politieke, operationele en financiële capaciteit om als bestuur de
gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en bijhorende effecten te
realiseren en om de dienstverlening en taken goed uit te voeren.

Ham toonde tijdens het doorlopen van het bestuurskrachtonderzoek inzicht te
hebben in de vier capaciteiten.
Ham kan in het algemeen aantonen bestuurskrachtig te zijn op de vier
componenten binnen de schaal van hun eigen gemeente.
Ham botst echter op de grenzen van bestuurskracht, vooral op vlak van ambtelijke
capaciteit. Ham geeft te kennen zich bewust te zijn van deze kwetsbaarheid.

Ambtelijke capaciteit
Ambtelijke capaciteit: het vermogen om als organisatie
‒ het juiste en kwalitatieve personeel aan te trekken én te behouden,
‒ het personeel een evenwichtig takenpakket aan te bieden
correspondeert met hun niveau (functieweging) en
‒ de competenties verder te ontwikkelen.

dat

Ham vertoont positieve punten op het vlak van ambtelijke capaciteit:
‒ Het organogram van Ham is in het algemeen ingevuld; er lijken immers
weinig niet ingevulde functies te zijn in het organogram. Bovendien kan
Ham ook een beroep doen op 3 decretale graden, 4 VTE A-functies en 25
VTE B-functies.
‒ Ham had in 2020 een lage uitstroom van medewerkers, waardoor we
kunnen stellen dat Ham erin slaagt medewerkers te behouden.
‒ Ham slaagt erin in te zetten op het HR-beleid o.a. door de
rechtspositiemogelijkheden ten volle te benutten of een groei- en
ontwikkelcyclus voor medewerkers uit te bouwen; maar er lijkt nog marge
te zijn voor een volwaardig en geïntegreerd uitgebouwd in-, door- en
uitstroombeleid. Dit is mede een gevolg van de eerder beperkte bezetting
op de personeelsdienst.
Echter… de ambtelijke capaciteit van Ham lijkt ook erg kwetsbaar:
‒ Ham heeft diverse (g)éénmansdiensten. Zo zijn er voor aankoop,
noodplanning, archief, informatieveiligheid en GIS geen medewerkers /
medewerkers die zich uitsluitend op deze taken kunnen toeleggen en is er
voor communicatie, secretariaat, IDPBW, Mobiliteit & verkeer en ICT sprake
van een éénmansdienst. (G)éénmansdiensten maken de organisatie erg
afhankelijk van deze ene medewerker en dus kwetsbaar. Ham is niet in de
mogelijkheid om elke dienst met minstens één medewerker te bezetten.
‒ Het is voor de schaalgrootte van de gemeente Ham niet mogelijk om met
sectormanagers of beleidsondersteunende medewerkers te werken.
Dit zijn functies die zich louter kunnen richten op strategisch en
beleidsondersteunend werk. In Ham zijn afdelingshoofden hierdoor zowel
strategisch als operationeel uitvoerend aan de slag, wat kan leiden tot bottle
necks en druk legt op deze functies. Bovendien wordt hierdoor de
beleidsadviserende en ondersteunende taak t.a.v. het beleid minder
diepgaand opgenomen. Hiermee doen we géén afbreuk aan de goede wil en
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‒

‒

competenties
die
de
afdelingshoofden
vandaag
binnen
het
managementteam aan de dag leggen.
Ham ervaart dat het moeilijk is voldoende expertise aan te werven:
 ICT
 Ruimtelijke omgeving (bv. planoloog, omgevingsdeskundige,
mobiliteitsambtenaar)
 Milieu en klimaat
 Maatschappelijk werkers
 Diverse technische profielen
Ham ervaart binnen hun context van een klein lokaal bestuur dat ze niet in
de mogelijkheid zijn om deskundigheid zoals als lokale economie of
handhaving structureel in hun organogram te voorzien
Dit houdt duidelijke risico’s in:


‒

‒

‒

Alle diensten zijn sterk afhankelijk van ICT. De totale werking van
de organisatie kan gehypothekeerd geraken indien ICT niet
volwaardig is uitgewerkt.
 Het uitwerken van een langetermijnvisie op de ruimtelijke omgeving
is moeilijk indien de betrokken functies binnen ruimte zich
voornamelijk op dossiers en individuele aanvragen moeten richten.
 De samenwerking met de lokale handelaars en bedrijven komt onder
druk te staan en het voeren van een duurzaam economisch beleid is
moeilijk zonder deskundige lokale economie.
 Handhaving is belangrijk i.f.v. de succesvolle naleving van diverse
reglementen.
Ham ervaart duidelijke concurrentie van de privésector: het lokaal
bestuur is weinig competitief t.o.v. de private markt. De bovenstaande
profielen zijn immers profielen die op de private markt doorgaans óók een
aantrekkelijk salaris kunnen krijgen, en vaak zelfs aantrekkelijker. Dit geldt
in sterke mate voor uitvoerend technische profielen.
Ham ervaart ook concurrentie van grotere lokale besturen die
medewerkers doorgroeimogelijkheden kunnen geven, die in een kleiner
lokaal bestuur niet mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om de medewerkers
in de context van Ham diverse loopbaanperspectieven te geven.
Het HR-beleid is onvoltooid, daar niet alle facetten worden vormgegeven.
Zo is er ook nog geen visie op leiderschap uitgewerkt.

Ham wijkt hiermee – op basis van onze ervaring - niet af van de algemene tendens
in Vlaamse gemeenten met dit inwonersaantal; dit zijn gekende vaststellingen en
risico’s.

Operationele capaciteit
Operationele capaciteit: het vermogen om als organisatie de werking en
dienstverlening op een dergelijke wijze te kunnen organiseren dat
‒ er continuïteit verzekerd is,
‒ de organisatie in staat is om potentiële risico’s te dekken,
‒ er zo goed mogelijk tegemoet kan gekomen worden aan de wensen van de
klanten en
‒ er kan worden ingespeeld op hedendaagse, moderne en digitale vormen van
dienstverlening.
Ham vertoont positieve punten op het vlak van operationele capaciteit:
‒ Ondanks de risico’s verbonden aan de ambtelijke capaciteit, geeft Ham toch
aan een gezonde werking te kunnen uitbouwen met de huidige ploeg. De
organisatie slaagt erin haar wettelijke taken uit te voeren. Er kwamen geen
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‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

zaken aan de oppervlakte die erop wijzen dat er opmerkelijke problemen
zijn op vlak van het realiseren van de wettelijke taken.
Het kortstondig ziekteverzuim binnen de organisatie is beduidend lager
dan het Belgisch gemiddelde, en het aantal medewerkers dat vaak
kortstondig afwezig is – en daarmee de werking van de organisatie onder
druk zet – is vrij laag40.
Er is een managementteam dat een duidelijke en regelmatige werking
heeft uitgebouwd. Hiermee is coördinatie gegarandeerd.
De organisatie is voldoende voorzien van ICT en technische middelen;
de nodige budgetten worden vrijgemaakt.
Ham werkt reeds samen met Tessenderlo voor de uitwisseling van
technische materialen. Hiermee tonen ze aan ook pragmatisch te zoeken
naar antwoorden op operationele issues.
Ham slaagt erin te werken aan een systeem van organisatiebeheersing,
het uittekenen en optimaliseren van processen en volgt hierbij haar eigen
tempo.
Ham communiceert met de burger en tracht deze te betrekken bij het
beleid.
De burger lijkt in het algemeen fier en tevreden over de
dienstverlening. Gemiddeld was de Hammenaar in 2017 ook méér tevreden
dan de inwoners van andere Vlaamse gemeenten over hun gemeente. In
2020 lijkt de burger in Ham nog steeds meer dan gemiddeld tevreden over
de communicatie van het gemeentebestuur en de consultatie van
burgers.

Echter… Ham heeft ook duidelijk haar beperkingen op het vlak van
operationele capaciteit
‒ Operationele capaciteit kan niet los bekeken worden van ambtelijke
capaciteit: de Hamse werking is door de grootte van het lokaal bestuur
binnen de diensten met weinig personeel kwetsbaar gezien de
afhankelijkheid van (g)één persoon voor het vormgeven van
dienstverlening.
‒ Projectwerking en de algemene interne werking wordt gekenmerkt door
pragmatiek en onderlinge goede verstandhoudingen. Het ontbreekt de
organisatie echter aan duidelijke projectmanagementtechnieken,
waardoor projecten en initiatieven om de organisatie of werking te
verbeteren vooral berusten op “persoonsgebonden initiatieven”.
‒ Een analoge redenering kunnen we opbouwen voor procesmatig werken.
‒ Men slaagt erin dienstverlening aan te bieden en continuïteit te verzekeren,
zij het dat er niet steeds een correcte functieweging wordt gehanteerd.
Zo zijn A- en B-niveaus soms genoodzaakt om taken op C-niveau te doen
omwille van de schaal.
‒ Ham
ervaart
dat
de
opvolging
van
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en het overzicht behouden erg moeilijk is;
men ervaart dat men hiervoor onvoldoende personeel heeft.
‒ Men hanteert weinig vernieuwende methodieken om de burger te
betrekken bij het beleid van de gemeente.
‒ Uit de recente gemeentemonitor blijkt dat de tevredenheid van de
Hammenaar
op
het
vlak
van
digitale
dienstverlening
en
loketvoorzieningen kleiner te zijn geworden. De Hamse burger lijkt
minder tevreden te zijn dan de gemiddelde Vlaming.

Het langdurig ziekteverzuim ligt echter hoger dan het Belgische gemiddelde. De weerslag op de organisatie
van langdurig ziekteverzuim kan doorgaans beter worden opgevangen. Bovendien weten we dat langdurig
ziekteverzuim in lokale besturen hoger ligt dan in de privésector.
40
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Hoewel Ham nu nog “mee” kan op vlak van operationele capaciteit en ook het cijfer
van tevredenheid van dienstverlening goed zit, verwachten we dat Ham het
alsmaar moeilijker zal hebben om het hoofd te bieden aan de uitdagingen
van de toekomst. Burgers verwachten meer en andere dienstverlening. Het moet
sneller gaan, de vragen worden individueler en komen vanuit verschillende hoeken.
Bovendien worden er alsmaar meer bevoegdheden doorgeschoven naar het lokale
niveau.

Politieke capaciteit
Politieke capaciteit: het vermogen om als organisatie
‒ te kunnen inspelen op opportuniteiten en noodwendigheden in de omgeving,
‒ innovatie en vernieuwing te initiëren,
‒ de te ontwikkelen visie ook vertaald te krijgen in een daadkrachtig en
coherent beleid voor de bevolking,
‒ in te kunnen spelen op en complexe uitdagingen het hoofd te bieden.
Ham vertoont positieve punten op het vlak van politieke capaciteit
‒ Het meerjarenplan is divers en vertoont verschillende engagementen.
‒ Het meerjarenplan wordt structureel opgevolgd, ad hoc beleid wordt
hierdoor gemeden.
‒ Het managementteam en het college engageren zich ongeveer 4 keer per
jaar tot strategisch overleg en deze praktijk bevordert de bestuurskracht
op politiek vlak.
Echter… wat men wil is niet altijd eenvoudig te verwezenlijken
‒ Ook politieke capaciteit is sterk gelinkt aan ambtelijke capaciteit; wanneer
de mankracht ontbreekt om beleid uit te voeren. Gezien de beperkte
bezetting van sommige diensten, is de uitrol van de visie van Ham
kwetsbaar.
‒ Het lijkt erop dat Ham binnen haar schaal te weinig slagkrachtig is om
op de échte grote maatschappelijke uitdagingen in te zetten.
‒ Het managementteam kan nog groeien in beleidsvoorbereidende en –
adviserende capaciteit. Echter – cfr. ambtelijke capaciteit – het is voor
managementteamleden moeilijk om zich expliciet te kunnen toeleggen op
deze taken.

Financiële capaciteit
Financiële capaciteit: het vermogen om als organisatie op een kritische en
berekende manier met de financiële middelen om te gaan zodat er
‒ doordachte beslissingen genomen kunnen worden en
‒ financiële ruimte kan gemaakt worden voor nieuw beleid.
Ham is een financieel gezonde gemeente
‒ Ham heeft een sterke liquiditeitspositie en een voldoende structureel
overschot.
‒ Ham heeft een vrij lage schuldgraad (schulden / totale bezittingen).
‒ Ham heeft een vrij sterke solvabiliteit (netto-actief / totale bezittingen).
‒ Het economisch resultaat t.a.v. werkingsopbrengsten is goed.
‒ Ham is in staat om een gezond financieel beleid te voeren en een
strategische werking te realiseren.
‒ Ham slaagt erin om financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid.
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Ham maakt financiële afwegingen wanneer een keuze moet gemaakt
worden tussen taken uitbesteden of in eigen beheer uitvoeren. (bv. bij de
keuze om gezins- en thuiszorg over te dragen aan een externe partner)

Ham kan op vlak van financiële organisatie nog groeien
‒ Ham kan als organisatie nog groeien door nog vaker te werken met
kostprijscalculaties en financiële analyses bij strategische keuzes.
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De bestuurskracht van Tessenderlo
Bestuurskracht omschrijven we als het vermogen of de ambtelijke,
politieke, operationele en financiële capaciteit om als bestuur de
gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en bijhorende effecten te
realiseren en om de dienstverlening en taken goed uit te voeren.

Tessenderlo toonde tijdens het doorlopen van het bestuurskrachtonderzoek inzicht
te hebben in de vier capaciteiten.
Tessenderlo kan in het algemeen aantonen bestuurskrachtig te zijn op de vier
componenten binnen de schaal van hun eigen gemeente.
Tessenderlo botst echter op de grenzen van bestuurskracht, vooral op het vlak van
ambtelijke capaciteit. Tessenderlo geeft te kennen zich bewust te zijn van deze
kwetsbaarheid.

Ambtelijke capaciteit
Ambtelijke capaciteit: het vermogen om als organisatie
‒ het juiste en kwalitatieve personeel aan te trekken én te behouden,
‒ het personeel een evenwichtig takenpakket aan te bieden
correspondeert met hun niveau (functieweging) en
‒ de competenties verder te ontwikkelen.

dat

Tessenderlo vertoont positieve punten op het vlak van ambtelijke
capaciteit:
‒ Het organogram van Tessenderlo is in het algemeen ingevuld, er lijken
immers weinig niet ingevulde functies te zijn in het organogram. Bovendien
kan Tessenderlo ook op beroep doen op 3 decretale graden, 8 VTE Afuncties en 46 VTE B-functies. Er is momenteel één essentiële MAT-functie
niet ingevuld, nl. directeur woonzorgcentrum. Tessenderlo werkt
momenteel aan een structurele aanpassing van het organogram.
‒ Tessenderlo slaagt erin in te zetten op het HR-beleid o.a. door de
rechtspositiemogelijkheden ten volle te benutten of een groei- en
ontwikkelcyclus voor medewerkers uit te bouwen; maar er lijkt nog marge
voor een volwaardig en geïntegreerd uitgebouwd in-, door- en
uitstroombeleid.
‒ Tessenderlo heeft bepaalde medewerkers in huis waarvan men aangeeft dat
ze overgekwalificeerd zijn voor de job. Dit is een meerwaarde voor de
organisatie, maar impliceert echter ook een risico op verloop of een
opwaartse druk op het personeelsbestand.
Echter… de ambtelijke capaciteit van Tessenderlo lijkt ook erg kwetsbaar:
‒ Tessenderlo heeft enkele diensten die bezet zijn met weinig medewerkers
zoals noodplanning, toerisme, aankoop, onderwijs, GIS, ICT of
gebouwenbeheer. Daarnaast hebben ze ook een aantal diensten die níet
bemand zijn.
‒ Het is voor de schaalgrootte van de gemeente Tessenderlo niet mogelijk
om
voor
alle
domeinen
met
sectormanagers
of
beleidsondersteunende medewerkers te werken; dit zijn functies die
zich louter kunnen richten op strategisch en beleidsondersteunend werk. In
Tessenderlo zijn afdelingshoofden hierdoor zowel strategisch als
operationeel uitvoerend aan de slag, hetgeen kan leiden tot bottle necks en
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druk legt op deze functies. Bovendien wordt hierdoor de beleidsadviserende
en ondersteunende taak t.a.v. het beleid minder diepgaand opgenomen.
Hiermee doen we géén afbreuk aan de goede wil die de afdelingshoofden
vandaag binnen het managementteam aan de dag leggen.
Tessenderlo ervaart dat het moeilijk is voldoende expertise aan te
werven:
 Begeleiding BKO
 Zorgmedewerkers
 Deskundigen welzijn
 Directeur zorg
 Diverse technische profielen
 Deskundige lokale economie
Dit houdt duidelijke risico’s in:


‒

‒
‒

De zorgsector (BKO, welzijn, woonzorg) is erg afhankelijk van de
juiste medewerkers om de dienstverlening te blijven aanbieden.
 De samenwerking met de lokale handelaars en bedrijven komt onder
druk te staan en het voeren van een duurzaam economisch beleid is
moeilijk zonder deskundige lokale economie.
Tessenderlo ervaart duidelijke concurrentie van de privésector: het
lokaal bestuur is weinig competitief t.o.v. de private markt. De
bovenstaande profielen zijn immers profielen die op de private markt
doorgaans óók een aantrekkelijk salaris kunnen krijgen, en vaak zelfs
aantrekkelijker. Dit geldt in sterke mate voor uitvoerend technische
profielen.
Het is niet mogelijk om de medewerkers in de context van Tessenderlo
diverse loopbaanperspectieven te geven.
Het HR-beleid is onvoltooid, daar niet alle facetten worden vormgegeven.
Zo is er ook nog geen visie op leiderschap uitgewerkt.

Tessenderlo wijkt hiermee – op basis van onze ervaring - niet af van de algemene
tendens in Vlaamse gemeenten met dit inwonersaantal; dit zijn gekende
vaststellingen en risico’s.
‒

Tessenderlo kende in 2020 opmerkelijke personeelsbewegingen: ca.
20% van de medewerkers verliet de organisatie en anderzijds stroomde er
ca. 20% nieuwe medewerkers in. Hoewel dit niet noodzakelijk een negatief
gegeven is, hebben personeelswissels toch een impact op de continuïteit en
stabiliteit van de dienst.

Operationele capaciteit
Operationele capaciteit: het vermogen om als organisatie de werking en
dienstverlening op een dergelijke wijze te kunnen organiseren dat
‒ er continuïteit verzekerd is,
‒ de organisatie in staat is om potentiële risico’s te dekken,
‒ er zo goed mogelijk tegemoet kan gekomen worden aan de wensen van de
klanten en
‒ er ingespeeld kan worden op hedendaagse, moderne en digitale vormen van
dienstverlening.
Tessenderlo vertoont positieve punten op vlak van operationele capaciteit:
‒ Ondanks de risico’s verbonden aan de ambtelijke capaciteit, geeft
Tessenderlo aan een gezonde werking te kunnen uitbouwen met de
huidige ploeg. De organisatie slaagt erin haar wettelijke taken uit te voeren.
Er kwamen geen zaken aan de oppervlakte die erop wijzen dat er
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opmerkelijke problemen zijn op vlak van het realiseren van de wettelijke
taken.
Het kortstondig ziekteverzuim is beduidend lager dan het Belgisch
gemiddelde, en het aantal medewerkers dat vaak kortstondig afwezig is –
en daarmee de werking van de organisatie onder druk zet – is vrij laag41.
Er is een managementteam dat een duidelijke en regelmatige werking
heeft uitgebouwd. Hiermee is coördinatie gegarandeerd.
Het organogram wordt regelmatig herzien en geüpdatet i.f.v. de groei van
de organisatie.
Er wordt projectmatig gewerkt.
De organisatie is voldoende voorzien van ICT en technische middelen;
de nodige budgetten worden vrijgemaakt.
Tessenderlo werkt reeds samen met Ham voor de uitwisseling van
technische materialen. Hiermee tonen ze aan ook pragmatisch te zoeken
naar een antwoord op operationele issues.
Tessenderlo doet bewust beroep op externen voor specifieke
dienstverlening, zoals IT, het uitbouwen van een systeem van
organisatiebeheersing of informatieveiligheid.
Tessenderlo werkt aan het uittekenen en optimaliseren van processen en
volgt hierbij haar eigen tempo.
Tessenderlo communiceert met de burger en tracht deze te betrekken bij
het beleid, bij grote projecten gaat men verder dan de traditionele
adviesraden en organiseert men ook hoorzittingen.
De burger lijkt in het algemeen fier en tevreden over de
dienstverlening. Gemiddeld was de Looise burger in 2017 ook méér
tevreden dan de inwoners van andere Vlaamse gemeenten over hun
gemeente. Ook in 2020 gaf de burger aan meer dan gemiddeld tevreden te
zijn over digitale dienstverlening, loketvoorzieningen, communicatie en
consultatie van burgers in Tessenderlo.
Tessenderlo heeft concrete plannen om te werken aan een nieuw
dienstverleningsconcept n.a.v. verbouwingen van het gemeentehuis.

Echter… Tessenderlo heeft ook duidelijk haar beperkingen op het vlak van
operationele capaciteit:
‒ Operationele capaciteit kan niet los bekeken worden van ambtelijke
capaciteit: de Looise werking is door de grootte van het lokaal bestuur
binnen de diensten met weinig personeel kwetsbaar gezien de
afhankelijkheid van een toch eerder beperkte equipe van personeel in die
diensten (cfr. supra).
‒ Acties om de organisatie of werking te verbeteren berusten vooral op
“dienst- of persoonsgebonden initiatieven”.
‒ Tessenderlo ervaart een beperkte bestuurskracht op het vlak van
lokale economie. Gezien de grote bedrijvigheid van internationale
bedrijven in o.a. de logistieke sector, hoogtechnologische en
kennisintensieve bedrijven op het grondgebied van Tessenderlo, is het van
belang voor Tessenderlo daar mankracht in te kunnen investeren.
Hoewel Tessenderlo nu nog “mee” kan op vlak van operationele capaciteit en ook
het cijfer van tevredenheid van dienstverlening goed zit, stelt zich echter wel de
vraag of Tessenderlo voldoende gewapend zal blijven voor de uitdagingen
van de toekomst. Burgers verwachten meer en andere dienstverlening. Het moet
sneller gaan, de vragen worden individueler en komen vanuit verschillende hoeken.

Het langdurig ziekteverzuim ligt echter hoger dan het Belgische gemiddelde. De weerslag op de organisatie
van langdurig ziekteverzuim kan doorgaans beter worden opgevangen. Bovendien weten we dat langdurig
ziekteverzuim in lokale besturen hoger ligt dan in de privésector.
41
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Bovendien worden er alsmaar meer bevoegdheden doorgeschoven naar het lokale
niveau.

Politieke capaciteit
Politieke capaciteit: het vermogen om als organisatie
‒ te kunnen inspelen op opportuniteiten en noodwendigheden in de omgeving,
‒ innovatie en vernieuwing te initiëren,
‒ de te ontwikkelen visie ook vertaald te krijgen in een daadkrachtig en
coherent beleid voor de bevolking,
‒ in te kunnen spelen op en complexe uitdagingen het hoofd te bieden.
Tessenderlo vertoont positieve punten op het vlak van politieke capaciteit
‒ Er is een langetermijnvisie ontwikkeld via het meerjarenplan.
‒ Het meerjarenplan is divers en vertoont verschillende engagementen en
tevens ook legislatuuroverschrijdende elementen. Het beleid dat
verder gaat dan de huidige legislatuur situeert zich vooral binnen zorg en
cultuur: Tessenderlo heeft een duidelijke keuze gemaakt voor het
ontwikkelen van een nieuw cultuurhuis en een welzijnscampus. De keuze
voor prioritaire actie(plannen) situeert zich dan ook vooral in de grotere
investeringsprojecten: bouw cultuurhuis, welzijnscampus, onderhoud
riolering, …
‒ Tessenderlo lijkt bewuste keuzes te maken; zoals ze er bewust voor
gekozen hebben het beheer van de riolering niet over te dragen aan een
externe partner.
‒ Het meerjarenplan wordt structureel opgevolgd.
‒ Het managementteam en het college engageren zich ongeveer 3 keer per
jaar tot strategisch overleg en deze praktijk bevordert de bestuurskracht
op politiek vlak.
Echter… wat men wil is niet altijd eenvoudig te verwezenlijken
‒ Ook politieke capaciteit is sterk gelinkt aan ambtelijke capaciteit, wanneer
de mankracht ontbreekt om beleid uit te voeren. Gezien de beperkte
bezetting van sommige diensten, is de uitrol van het beleid van
Tessenderlo kwetsbaar.
‒ Het lijkt erop dat bepaalde legislatuuroverschrijdende engagementen nog
dieper uitgewerkt en gepland moeten worden, met name voor de
welzijnscampus.
‒ Het managementteam kan nog groeien in beleidsvoorbereidende en –
adviserende capaciteit. Echter – cfr. ambtelijke capaciteit – het is voor
managementteamleden moeilijk om zich expliciet te kunnen toeleggen op
deze taken.

Financiële capaciteit
Financiële capaciteit: het vermogen om als organisatie op een kritische en
berekende manier met de financiële middelen om te gaan zodat er
‒ doordachte beslissingen genomen kunnen worden en
‒ financiële ruimte kan gemaakt worden voor nieuw beleid
Tessenderlo is een financieel gezonde gemeente.
‒ Tessenderlo heeft een sterke liquiditeitenpositie en een beperkt structureel
overschot.
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Tessenderlo heeft een zeer lage schuldgraad (schulden / totale bezittingen).
Tessenderlo heeft een zeer sterke solvabiliteit (netto-actief / totale
bezittingen).
Het economisch resultaat t.a.v. werkingsopbrengsten is zeer goed.
Tessenderlo is in staat om een gezond financieel beleid te voeren en een
strategische werking te realiseren.
Tessenderlo heeft financiële ruimte voor nieuw beleid en slaagt erin om
financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid.
Tessenderlo maakt financiële afwegingen wanneer een keuze moet gemaakt
worden tussen taken uitbesteden of in eigen beheer uitvoeren.

Tessenderlo kan op vlak van financiële organisatie nog groeien
‒ Tessenderlo kan als organisatie nog groeien door nog vaker te werken met
kostprijscalculaties en financiële analyses bij strategische keuzes.
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DEEL 3
GEZAMENLIJKE
BESTUURSKRACHT & DE
IMPACT VAN EEN FUSIE
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Vaststellingen uit de bestuurskrachtanalyse
CC Consult voerde tussen maart en mei 2021 op vraag van Ham & Tessenderlo een grondig
onderzoek uit naar de bestuurskracht van beide gemeenten. Met bestuurskracht wordt
gedoeld op de ambtelijke, politieke, operationele en financiële capaciteit of vermogen om
als bestuur de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en bijhorende effecten te
realiseren, en om de dienstverlening en taken goed uit te voeren. Deze vraag werd gesteld
n.a.v. de intentie die Ham & Tessenderlo hebben geuit om bij de volgende lokale
verkiezingen gezamenlijk naar de kiezer te stappen.
Wij konden vaststellen dat de kiem voor een fusiegemeente tussen Ham &
Tessenderlo werd gelegd door de burgemeesters, algemeen en financieel
directeurs. Door een goede verstandhouding en diverse gesprekken vonden deze
partners elkaar en werd de meerwaarde van een fusie open bespreekbaar gemaakt.
Ham & Tessenderlo lijken elkaar daarna op een spontane, haast organische manier
gevonden te hebben. De wil om verder te gaan met een fusie konden we ‘voelen’
in Ham en Tessenderlo tijdens het doorlopen van dit traject.
De wil om samen van Ham-Tessenderlo een succesverhaal te maken is zeker
aanwezig, zij het nog met enige voorzichtigheid vanuit sommige belanghebbenden
in het traject.
Zoals weergegeven in deel 1 – foto van lokale besturen Ham & Tessenderlo:
‒ Tonen de externe data aan dat de beide besturen veel met elkaar gemeen
hebben. Ham & Tessenderlo staan voor immers gelijkaardige uitdagingen,
en lijken daardoor op extern vlak logische fusiepartners.
‒ Kunnen we ook op het vlak van de interne organisatie stellen dat beide
organisaties geen kopie zijn van elkaar, maar wel sterk op elkaar lijken,. Ze
ervaren in grote lijnen ook gelijkaardige problemen in hun interne werking.
Ham & Tessenderlo lijken daardoor op intern vlak ook logische
fusiepartners.

De identiteit & fusiemotieven van Ham & Tessenderlo
Managementteamleden en beleidsmakers werden in werksessies en individuele
gesprekken (cfr. inleiding – omschrijven van het doorgelopen traject) gevraagd wat zij
belangrijk vonden bij een fusie of in een fusietraject. Onder meer volgende vragen werden
daarbij gesteld:
Wat is voor u een “dealbreaker” of “gamechanger”?
Het antwoordpatroon op deze vraag bleek voor beide besturen gelijkaardig te zijn.
Wederzijds respect en elkaar behandelen als een gelijkwaardige partner is voor beide
besturen cruciaal om ervoor te zorgen dat het traject van het vormgeven van een nieuwe
fusiegemeente op koers blijft. Het gelijktrekken van het fiscaal beleid is tevens een
parameter die grondig zal moeten doorsproken worden.
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Wat typeert Ham, resp. Tessenderlo en wil u niet “kwijt” in een fusie?
Ook op deze vraag gaven de betrokkenen van Ham, resp. Tessenderlo onafhankelijk van
elkaar een gelijkaardig antwoord: de relatie met de burger, de nabijheid en de
dienstverlening mag er niet op achteruit gaan. Daarnaast is het pragmatisch en flexibel
werken een element dat beide gemeenten typeert. Hieruit kunnen we afleiden dan men
hoopt dat de schaal van de fusiegemeente er niet toe zal leiden dat er al te hiërarchischformalistisch gewerkt zal moeten worden. Tot slot wil men in beide besturen de zaken die
goed zijn en reeds verwezenlijkt zijn niet zomaar aan de kant schuiven.

Welke motieven of voordelen zijn er voor u om te gaan fuseren?
Op deze vraag kwamen heel wat boeiende antwoorden. Ze illustreren dat er in beide
gemeenten een duidelijke visie is op de na te streven voordelen bij een mogelijke fusie.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Meer strategische werking en meer kans op meer en diepgaandere
strategische gesprekken met het beleid
De kans om te werken aan een structuur die bij de beleidsdoestellingen en
het dienstverleningsconcept past, en waarbij aandacht is voor
permanentie en continuïteit in elke dienst
De kans om een stevigere basis te leggen voor kwetsbare diensten, met
name bij IT en diensten die zich ontfermen over de juridische dossiers
De kans om het organogram op het vlak van functieweging op punt te
stellen
Meer expertise in huis halen én deze expertise breder inzetten
Een betere dienstverlening door schaalvergroting
Meer ruimte om breed en beleidsmatig te werken aan personeelsbeleid
Het creëren van een doelgerichte, mensgerichte cultuur
De kans om te werken aan de verdere ontwikkeling van leidinggevenden
en de leiderschapscapaciteiten
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Impact van een fusie op de bestuurskracht van
Ham & Tessenderlo
Geen exacte wetenschap
Tijdens de gelopen bestuurskrachtmeting werden heel wat criteria tegen het licht
gehouden: interne en externe, harde (kwantitatieve) en zachte (kwalitatieve), … Al
deze criteria hebben in meer of mindere mate invloed op de bestuurskracht van
beide gemeenten.
Nu komt het erop aan op basis van al die criteria een inschatting te maken van de
mate waarin een verregaande samenwerking – fusie – tussen Ham en Tessenderlo
de bestuurskracht van een nieuwe, eengemaakte gemeente ten goede zou komen.
‒ Wiskundig gezien is 1 + 1 = 2. Soms is de som echter meer dan het geheel
van delen. Levert een fusie meerwaarde op die maakt dat 1 + 1 = 3?
‒ M.a.w. in hoeverre zal/zou “1 + 1 = 3” waar blijken voor een fusie tussen
Ham en Tessenderlo. Wat zouden daarbij de synergetische effecten,
groeiversnellers, katalysatoren, … zijn?
‒ Of is 1 + 1 = “gewoon 2”? Dit is niet noodzakelijk negatief, zelfs niet als het
om een minder gunstige situatie gaat: als partner A één stuk dor land heeft
en partner B ook, hebben ze samen één groter stuk dor land. Echter, om
één groot stuk dor land weer vruchtbaar te maken, ben je wel sterker binnen
een grotere schaal, met een groter team en gedeelde middelen.
Een strikte wetenschappelijke/kwantitatieve analyse is helaas niet mogelijk42. Wat
wél kan is een inschatting door een wetenschappelijke bril!
‒ In de chemie stelt men dat wanneer twee stoffen – organisaties zijn net als
vloei- en andere stoffen erg fluïde en ongrijpbaar – samenkomen, er
verschillende reacties kunnen plaatsvinden.
 Bij emulsies mengen de stoffen niet met elkaar, maar blijven ze
naast elkaar bestaan, zoals bijvoorbeeld olie en water. Máár: ook op
olie en water blijft de boot drijven.
 Bij suspensies is er sprake van een tussenvorm. Geen perfecte
oplossing, maar beide stoffen laten zich niet meer zomaar scheiden.
Een professionele samenwerking(svorm) dus, die op termijn kan
uitgroeien tot een homogene oplossing.
 Bij oplossingen ontstaat er een nieuw, homogeen mengsel. Een
nieuwe brandstof, zeg maar, die zorgt voor gedeelde kennis en die
enthousiasme katalyseert.

Emulsie

42

Suspensie

Oplossing

De Rynck, F. (2020), de kunst van het twijfelen.
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‒

‒
‒

Bij deze zienswijze neem je dus eigenlijk de mate waarin, of de manier
waarop thema’s/diensten/clusters/… verwacht worden “te mengen” als een
indicatie van de impact op de bestuurskracht.
 Bv. Twee personeelsdiensten die vloeiend in elkaar zouden
overgaan/samengaan: je mag verwachten dat de bestuurskracht
erop vooruit zal gaan.
 Bv. twee technische diensten die hélémaal anders gestructureerd
zijn: om daar tot meer bestuurskracht te komen, zal er eerst ingezet
moeten worden op integratie, procesafstemming, …
Hoe homogener een bepaalde “dienstenmengsel” meteen al is, hoe vlotter
die nieuwe, geïntegreerde dienst gestalte zal krijgen.
Hoe heterogener het mengsel, hoe meer werk het nog zal vergen om er een
egale dienst van te maken.
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Gezamenlijke bestuurskracht
Bestuurskrachtcapaciteit
Ambtelijke
capaciteit

Effect van een fusie

De
personeelscapaciteit
vergroot.
Het
aantal
(g)éénmansdiensten wordt immers sterk gereduceerd. Daardoor
rendeert de “basisbezetting” die elke gemeente moet voorzien
meer. Bijvoorbeeld: er is deskundigheid nodig op de
personeelsdienst
voor
de
opmaak
van
een
HR-beleid,
rechtspositieregeling etc., ongeacht het aantal medewerkers in de
organisatie. Die deskundigheid kan worden toegepast op een groter
contingent van medewerkers.
Groei van bestuurskracht wordt verwacht gezien de verhoging
in ambtelijke capaciteit leidt tot
Meer kans om een HR-beleid uit te werken en uit te rollen
Beter opvolgen van de strategische planning
Meer ruimte voor beleidsmatig denken
Meer continuïteit op de diensten, waardoor de diensten
minder kwetsbaar worden
Toepassen van een correcte functieweging
Meer mogelijkheid tot specialisatie
…

Operationele
capaciteit

Operationeel stellen beide besturen het nu in het algemeen goed.
Men slaagt erin dienstverlening aan te bieden en continuïteit te
verzekeren. Een fusie zal ervoor zorgen dat er vaker met een
correcte functieweging kan gewerkt worden, en er meer
mogelijkheden zullen zijn om strategisch en operationeel werk van
elkaar te scheiden.
Groei van bestuurskracht wordt verwacht gezien de verhoging
in operationeel capaciteit leidt tot
Meer kennisdeling tussen medewerkers en het weren van
eilanddenken
Het verzekeren van de continuïteit
Het afdekken van potentiële risico’s
Het beter kunnen inspelen op de noden van de burger
Het kunnen inspelen op de maatschappelijke evoluties en
tendensen
Het vermijden van dubbel werk, waarbij verschillende
deskundigen op zoek zijn naar het antwoord op eenzelfde
vraag
…

Financiële
capaciteit

Ham & Tessenderlo zijn beide financieel gezond. Fuseren leidt
dan ook niet tot een achteruitgang voor één van beide organisaties.
Tessenderlo bevindt zich momenteel in een iets meer comfortabele
positie om uitgaven te doen (bijv. aantrekken nieuw personeel,
investeringen, …) dan Ham. Desalniettemin is ook Ham een
financieel gezonde gemeente. Ham is op financieel vlak meer
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gebaat bij een fusie met Tessenderlo dan vice versa. Echter, een
fusiegemeente betekent geen nadeel voor Tessenderlo.
Beide gemeenten samen zullen in de toekomst sterker staan
dan de gemeenten apart. Beide gemeenten zullen samen hun
expertise kunnen bundelen en zo meer in de mogelijkheid zijn om
(nog) diepgaandere financiële analyses te doen en expertise te
delen. Bovendien is er het voordeel van de eenmalige
schuldovername (cfr. infra).
Politieke
capaciteit

Op politiek vlak zullen de beleidsintenties op elkaar moeten
worden afgestemd, vooral bij de opmaak van het nieuwe
meerjarenplan door de nieuwe bestuursploeg. Er zullen bepaalde,
mogelijk moeilijke, strategische keuzes moeten gemaakt worden in
het belang van de fusiegemeente.
Groei van bestuurskracht wordt verwacht gezien Ham en
Tessenderlo samen over een stevig beleidsadviserend kader zullen
beschikken in de vorm van een geïntegreerd managementteam.
Hierdoor zal de bestuursploeg daadkrachtiger kunnen inspelen op
opportuniteiten en noodwendigheden en het hoofd kunnen bieden
aan complexere uitdagingen. Gezien de financieel sterke positie na
een fusie, zal er ook meer financiële ruimte zijn om sterk beleid te
voeren.

Financieel
voordeel
schuldovername

van

een

fusie:

simulatie

van

de

Fuseren biedt ook een grote opportuniteit op financieel vlak, m.n. de eenmalige
schuldovername die Vlaanderen biedt.
Afhankelijk van de evolutie van het aantal inwoners zal de schuldovername
ofwel ca. € 9 mio (indien inwonersaantal op 1/1/2022 < 30.000 inwoners);
ofwel ca. € 12 mio (indien inwonersaantal op 1/1/2022 > 30.000 inwoners) kunnen
bedragen.
Volgens de berekening door de financieel directeurs heeft deze schuldovername een
positief effect op de autofinancieringsmarge 2025 van:
bij een schuldovername van € 9 mio: + € 1,7 mio
bij een schuldovername van € 12 mio: + € 2 mio

Financiële
simulatie
van
het
personeelskosten na een fusie

effect

op

werkings-

en

De synergie van de twee besturen zal daarenboven een effect hebben op de financiële
cijfers: hetzij een stijging, hetzij een daling. In grote lijnen kunnen stijgingen en dalingen
het volgende betekenen:
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Werkingskosten
‒ Als door de fusie de totale werkingskosten (diensten en goederen) met
bijvoorbeeld 5% zouden stijgen, heeft dit een jaarlijks negatief effect van
ca. € 500.000.
‒ Als door de fusie de totale werkingskosten (diensten en goederen) met
bijvoorbeeld 10% zouden stijgen, heeft dit een jaarlijks negatief effect van
ca. € 1 mio
‒ Als door de fusie de totale werkingskosten (diensten en goederen) met
bijvoorbeeld 5% zouden dalen, heeft dit een jaarlijks positief effect van ca.
€ 500.000.
‒ Als door de fusie de totale werkingskosten (diensten en goederen) met
bijvoorbeeld 10% zouden dalen, heeft dit een jaarlijks positief effect van ca.
€ 1 mio
Personeelskosten
‒ Als door de fusie de personeelskosten met bijvoorbeeld 10% zouden stijgen,
heeft dit een jaarlijks negatief effect van ca. € 2,6 mio.
‒ Als door de fusie de personeelskosten met bijvoorbeeld 5% zouden stijgen,
heeft dit een jaarlijks negatief effect van ca. € 1,3 mio.
‒ Als door de fusie de personeelskosten met bijvoorbeeld 10% zouden dalen,
heeft dit een jaarlijks positief effect van ca. € 2,6 mio.
‒ Als door de fusie de personeelskosten met bijvoorbeeld 5% zouden dalen,
heeft dit een jaarlijks positief effect van ca. € 1,3 mio.
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Conclusie: de “chemie” van Ham & Tessenderlo
De bestuurskracht zal groeien
In de context van Ham & Tessenderlo kunnen
we stellen dat de bestuurskracht van beide
In de context van Ham &
gemeenten er bij een fusie op vooruitgaat. Zelfs
Tessenderlo kunnen we stellen
wanneer we niet (meteen) kunnen spreken van
dat de bestuurskracht van
een (krachtige) oplossing of een suspensie, zien
beide gemeenten er bij een
we geen achteruitgang. De bestuurskracht zal
fusie op vooruitgaat.
onvermijdelijk groeien, gezien beide besturen
logisch bij elkaar lijken te passen, en de wil om
naar elkaar toe te groeien zeker aanwezig is.
In het traject van een fusie, zal er van emulsie naar suspensie gegaan worden.
En op termijn moet de suspensie overgaan naar een oplossing, tot krachtige
brandstof.
Voor alle diensten geldt dat de fusie – zelfs al is dat louter de som van twee aparte
gemeenten - een beter scenario is dan de individuele gemeenten.

Drie “hamvragen”
Is een fusie tussen Ham & Tessenderlo een voldoende “grote” fusie
om bestuurskrachtig “genoeg” te zijn?
Er valt op deze vraag geen éénduidig antwoord te
geven. Wel is het zo dat een fusie in het algemeen
een meerwaarde biedt. We kunnen stellen dat de
bestuurskracht van beide gemeenten verhoogt indien
er tot een fusie tussen Ham en Tessenderlo wordt
overgegaan. Er kan een verhoging gerealiseerd
worden
binnen
de
vier
capaciteiten
van
bestuurskracht.

De bestuurskracht van beide
gemeenten verhoogt in het
algemeen indien er naar een
fusie tussen Ham en
Tessenderlo wordt gegaan.

Is de bestuurskracht daarmee “hoog genoeg”? Of is
er nóg een partner nodig? De ideale schaalgrootte bestaat niet. Schaalgrootte zegt immers
niet alles over de kwaliteit van een organisatie. Wij durven stellen dat indien Ham &
Tessenderlo samen besluiten ook een derde (en eventueel vierde gemeente) mee te
nemen, dit niet op recht evenredige basis voor méér bestuurskracht zal zorgen. Slechts
enkele diensten zijn erbij gebaat om op te gaan in een nog groter geheel. Wij denken
hierbij vooral aan de IT-diensten en de omgevingsgebonden diensten m.i.v. economie.
Even in perspectief: Waar zou de fusiegemeente Ham-Tessenderlo zich situeren in het
Vlaamse landschap? Op basis van het inwonersaantal van die nieuwe gemeente, zou die
gemeente op de 51e plaats staan wanneer we de Vlaamse gemeenten op basis van het
inwonersaantal van groot naar klein zouden rangschikken; slechts 50 Vlaamse lokale
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besturen zouden nog groter zijn. Dit wil meteen ook zeggen dat die nieuwe gemeente 249
gemeenten qua inwonersaantal achter zich zou laten. 43

Wordt onze burger beter van een fusie?

Door op zoek te gaan naar
het beste van beide
werelden, zal de burger de
vruchten kunnen plukken
van een fusie.

Theoretisch gezien zijn volgende antwoorden mogelijk:
De burger gaat erop achteruit
De burger merkt niets/amper iets
De burger ondervindt merkbare verbetering

Afhankelijk van de diensten waarover we spreken, zal
het antwoord verschillen. We durven stellen dat de
burger in het algemeen geen hinder zal ondervinden
van een fusie, en er in heel wat gevallen zelfs op
vooruit zal gaan. We hebben geen aanwijzingen dat de burger erop achteruit zou gaan.
Mogelijk zal de burger gedurende het transitietraject tijdelijk enkele nadelige effecten
merken. Deze zouden echter op korte tot middellange termijn weer moeten verdwijnen.
Bovendien heeft het beleid hierbij een aantal cruciale sleutels in handen. Door de concrete
werking van alle diensten naast elkaar te leggen, kan in detail bekeken worden hoe deze
diensten het best op elkaar én op de burger afgestemd zouden kunnen worden. Welke
synergiën zouden er mogelijk zijn? Hoe zouden medewerkers hun kennis en ervaring
breder ter beschikking kunnen stellen? Hoe zouden burgers nóg beter geholpen kunnen
worden? …
Door op zoek te gaan naar het beste van beide werelden, zal de burger de vruchten kunnen
plukken van een fusie.

Hoe zal de bestuurskracht evolueren indien Ham & Tessenderlo niet
naar een fusie gaan?
Beide besturen toonden aan vandaag voldoende
bestuurskrachtig te zijn. Beide gemeenten
botsen echter op de limieten van hun
bestuurskracht, vooral op het vlak van
ambtelijke
capaciteit.
Eén
en
(g)éénmansdiensten
wegen
op
beide
organisaties en zetten zowel de dienstverlening
als de interne organisatie onder druk.

De beperkte bestuurskracht op
ambtelijke capaciteit zal zich
vertalen naar een beperkte
bestuurskracht op operationele
en politieke capaciteit.

Wanneer ervoor wordt gekozen niét te fuseren,
verwachten wij het volgende:
De balans tussen capaciteit en opdracht zal almaar brozer worden
en
onvermijdelijk ook de bestuurskracht beïnvloeden.
De bestuurskracht zal op het vlak van ambtelijke capaciteit status quo blijven in
eerste instantie, maar zal op termijn dalen. De verwachtingen van de burger en
de decentralisatie van uitvoering van Vlaamse bevoegdheden naar het lokale

In Limburg zullen enkel deze gemeenten vergelijkbaar of groter van schaal zijn: Hasselt, Genk, Beringen,
Sint-Truiden, Maasmechelen Lommel, Heusden-Zolder, Pelt, Bilzen, Tongeren en Houthalen-Helchteren. De
nieuwe gemeente zal dus meer gewicht in de schaal kunnen leggen dan beide besturen nu kunnen doen. 29
gemeentes zullen kleiner zijn dan de fusiegemeente.
43
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niveau zullen almaar moeilijker kunnen worden opgevangen met de beschikbare
ambtelijke capaciteit.
De beperkte bestuurskracht op ambtelijke capaciteit zal zich vertalen naar een
beperktere bestuurskracht op operationele en politieke capaciteit. Het
ambtelijk apparaat is noodzakelijk om de politieke visie en doelstellingen te
vertalen in de operationele werking en de strategische coördinatie te waarborgen.
Wat betreft financiële capaciteit zijn beide besturen momenteel gezond en
verwachten we op korte en middellange termijn geen problemen zolang beide
besturen doordachte en onderbouwde financiële beslissingen blijven nemen.
Vlaanderen heeft de ambitie om blijvend in te zetten op sterke lokale besturen, waarbij
schaalgrootte een belangrijke factor is. Wanneer nu beslist wordt niét te fuseren, komt de
discussie later allicht weer op tafel te liggen en zullen Ham en Tessenderlo alsnog op zoek
moeten gaan naar een fusiepartner. Mogelijk zullen de besturen hier dan zelfs geen keuze
meer in hebben.

Aandacht voor het transitietraject
Wij wijzen erop dat een fusietraject een ingrijpend veranderingsverhaal is. Een
“verandering & communicatiewerf” uitrollen is dan ook primordiaal.
Wij durven stellen dat de cultuur en interne werking van Ham & Tessenderlo enige
verschillen vertonen. Tessenderlo lijkt iets “formeler” te werken, terwijl in Ham
meer een “pragmatische” cultuur heerst. Dit lijkt zich ook te vertalen in een minder
“plechtige” of “hiërarchische” sfeer in Ham, daar waar Tessenderlo iets meer
tekenen geeft van een “meer geformaliseerde” cultuur.
Dit gegeven is niet vreemd: twee huizen; twee culturen. Het groeien naar een
nieuwe cultuur is een organisch gegeven waar desalniettemin ook zeer actief aan
gewerkt moet worden. De organisatie zal inspanningen moeten leveren en
initiatieven moeten ondernemen om te groeien naar een nieuwe ééngemaakte
cultuur.
Er dient tegelijk te worden opgemerkt dat sommige voordelen van een fusie zich
echter pas na enkele maanden of jaren zullen tonen. 1 + 1 kan daardoor tijdelijk
minder zijn dan 2.
Wij zijn er echter van overtuigd dat de “kosten” en “inspanningen” van een fusie
kunnen worden overkomen door het engagement van alle betrokkenen én de
aanwezige goede wil om er een succesverhaal van te maken.
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BIJLAGES
Methodieken
Trajectbegeleiding fusie

Figuur 4 - aanpak fusie & samenwerking

Eenmaal de keuze tot samenwerking of fusie is gemaakt, start het effectieve
verandertraject. Elk succesvol project, start met een doordachte projectstructuur en –
aanpak. CC Consult ontwikkelde daarom een begeleidingstraject in 4 werven en 5 fasen
om lokale besturen te ondersteunen in deze samenwerkingstrajecten.
Samenwerkings- en fusietrajecten zijn complexe en ingrijpende trajecten die een
multidisciplinaire aanpak vergen. Er zijn volgens CC Consult 4 expertisedomeinen
cruciaal om dergelijke trajecten succesvol te laten zijn. De expertisedomeinen vertalen
zich in 4 terreinen/werven waarop we werkzaamheden verrichten.
Deze werven
doorkruisen in elk samenwerkings- en fusietraject, zijn van elkaar afhankelijk en werken
continu op elkaar in.

De 4 werven
In
de
werf
‘mens
en
organisatieontwikkeling’ behandelen we de
organisatievraagstukken waar de expertise van
CC Consult helemaal tot zijn recht komt:
organisatieontwikkeling van A tot Z. In
deze werf leggen we een continue focus op het
op zoek gaan naar samenwerkingssynergiën,
het verbeteren van organisaties en het in
beweging brengen van medewerkers. We
begeleiden lokale besturen in het (her)ontwerpen, vormgeven en implementeren van
de
toekomstige
geïntegreerde
organisatiestructuren, systemen en processen.
We
hanteren
hierbij
ons
‘rad
voor
organisatieontwikkeling’ waarbij we vanuit een
visie op dienstverlening en een bijhorend
dienstverleningsmodel een toekomstbestendig organisatiemodel uitwerken. Vervolgens
vertalen we dit model in een structuur op macroniveau (organisatie) en microniveau
(afdelingen/ diensten). Tenslotte vertalen we de bovenliggende structuren naar het niveau
van de medewerker (individu). We definiëren functies, rollen en taken denken na over
competenties en functieweging en begeleiden de medewerkers in de transitie door middel
van coaching, werving en selectie, etc. In deze werf leggen we dus niet enkel een focus
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op harde componenten van personeel en HR (zoals afstemmen RPR, AR, opmaken
functiebeschrijvingen,…) maar ondersteunen we ook in de zachte componenten zoals het
ontwikkelen van een gedeelde organisatiecultuur, uitstippelen van nieuwe vormen van
samenwerking en communicatie en het creëren van betrokkenheid, eigenaarschap en
draagvlak.
Deze organisatorische keuzes hebben niet alleen impact op medewerkers, maar ook op
infrastructuur, ICT en overige processen. Samen met u werken we aan een coherente
organisatie waarin ondersteunende processen, mensen en structuren uw interne en
dienstverlenende doelstellingen onderbouwen.
In de ‘juridische werf’ leggen we de focus op de juridische impact van deze trajecten en
voorzien we in een juridische begeleiding samen met onze en uw juridische partners. De
kernvraag die we hier behandelen is: hoe verankeren we de samenwerking juridisch?
De juridische ondersteuning varieert naargelang het type samenwerking en kan zowel
wettelijke als organisatorische aspecten bevatten. Als we naar een fusie kijken, gaat het
enerzijds om wettelijke zaken, zoals bv. het opmaken van de principiële beslissing en
definitieve beslissing tot fusie, het voorbereiden van de periode in lopende zaken na
definitieve beslissing, juridische adviesverlening omtrent personeel inzake de decretale
graden, een nieuwe RPR en AR, interne mobiliteit, … Anderzijds komen er bij een fusie ook
heel wat zaken bij kijken met een organisatorische impact zoals bv. advies met
betrekking tot roerende en onroerende goederen, overeenkomsten en verzekeringen,
overheidsopdrachten, statuten, ... De impact van andere samenwerkingstrajecten, zoals
regionale samenwerking of een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zijn minder
verregaand, maar vergen ook een goede juridische voorbereiding. Denk maar aan de
zoektocht naar de meest gepaste samenwerkingsvorm en het inschatten van bijhorende
juridische
gevolgen,
erkenningsvoorwaarden,
administratieve
formaliteiten,
bestuursengagementen, enz.
De ‘financiële werf’ legt de klemtoon op de financiële implicaties van een
samenwerkingstraject. Niet enkel de financiële en budgettaire impact van de
samenwerking worden in deze werf onderzocht en toekomstgericht geadviseerd. Ook het
financieel management en de financieel technische zaken verbonden aan een
samenwerking worden in deze werf op punt gesteld. In samenwerking met financiële
experten ondersteunen we u op vlak van kostprijsanalyses, kostprijsberekening, financiële
analyses en projecties, de beheers- en beleidscyclus, financieel-technische ondersteuning
m.b.t. BTW, belastingen en retributies, opvolging en coördinatie van financiële
ondersteuning vanuit Vlaanderen (schuldovername, garantieregeling gemeentefonds,..),
enz.
De laatste werf is die van ‘verandering en communicatie’. We zien verandering en
communicatie als basis om de overige 3 werven op te bouwen en besteden er doorheen
het hele traject dan ook bijzondere aandacht aan. In elk begeleidingstraject dat we
uitvoeren, krijgen de dimensies communicatie en verandering een prominente plaats
doorheen het hele traject. In de eerste dimensie, de ‘harde’ rationele dimensie, leggen we
de focus op een duidelijke projectstructuur, regelmatige communicatie en een gericht plan
van aanpak. In de tweede dimensie, de ‘zachte’ dimensie, ligt de focus op de
betrokkenheid van de medewerkers en stakeholders. Zij vormen het voorwerp van de
verandering en worden daardoor – vroeg of laat - direct geïmpacteerd door de
verandering. Het is in deze dimensie belangrijk om de groeicurve van medewerkers en
betrokkenen in een verandertraject in het hoofd te houden en erop in te spelen. CC Consult
geeft uw samenwerkingstraject vorm door, samen met u en alle betrokkenen in dialoog
te gaan en zo te streven naar gedragen en duurzame verandering.

5 fases voor groei en ontwikkeling van uw organisatie
Kiezen voor samenwerking is kiezen voor een uitdagend en gefaseerd traject dat planmatig
dient te worden aangepakt. Via de volgende 5 fasen houdt uw samenwerkingstraject
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koers. Goed begonnen is ook hier half gewonnen: een doordachte, weloverwogen
voorbereiding met voldoende draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers en
stakeholders, gecombineerd met een projectmatige aanpak en afgebakende
prioriteringen, zijn cruciaal om een bestendigde samenwerking te creëren die leidt tot de
nieuwe, moderne en professionele lokale besturen van de toekomst.
Fase 1: Voortraject en bestuurskrachtanalyse
In de eerste fase ligt de klemtoon op het inventariseren van de mogelijkheden die een
potentiële samenwerking biedt en het onderzoek naar de schaalvoordelen en versterkte
bestuurskracht die de samenwerking kan opleveren. In deze fase gaan we aan de hand
van een bestuurskrachtanalyse de opportuniteiten van de samenwerking dus
objectiveren en in kaart brengen.
Fase 2: Ontwikkelen visie en formaliseren engagement
Wanneer de bestuurskrachtanalyse en de politieke en ambtelijke wenselijkheid groen licht
geven aan een verdere samenwerking, ontwikkelen we in fase 2 een visie voor het
samenwerkingsverband of de nieuwe gemeente. Hierin beschrijven we, in overleg met de
politiek, mandatarissen en medewerkers de contouren van de samenwerking. CC
Consult hecht veel waarde aan een stevige visie, met gedeelde ambitie en daaraan
gekoppelde doelstellingen om het vertrouwen tussen de partners te solideren en de
partners al bij de start van de samenwerking op eenzelfde lijn te hebben. De 2 e fase sluit
af met een formeel engagement van de betrokken partijen om een samenwerking of
fusie aan te gaan. De formele beslissing van de politieke organen van elk betrokken
bestuur, is het eindpunt van deze fase.
Fase 3: Ontwerp en planning
In deze 3e fase wordt het engagement van de verschillende partijen om samen te werken
vertaald in een projectstructuur en werkafspraken. Deze fase start met het opzetten
van een gepaste projectstructuur om de voorbereiding en implementatie van de
samenwerking/fusie in goede banen te leiden en een brede betrokkenheid te realiseren.
Er wordt in deze fase tevens een gefaseerd implementatie- en projectplan opgesteld
met concrete gewenste resultaten en acties, mijlpalen en trekkers. Dit plan is de
blauwdruk voor de ontwerpfase en helpt ons om het verandertraject stap voor stap voor
te bereiden met de betrokken partners, medewerkers en stakeholders. Het is onze houvast
om de geplande veranderingen operationeel en stapsgewijs uit te rollen.
Fase 4: Implementatie
In deze fase zullen we de (strategische) visie uit fase 2, via het implementatieplan uit fase
3 operationeel uitrollen.
In de werf ‘Mens en organisatie’ ontwerpen we de organisatiebouwstenen
op macroniveau (totale organisatie) (wat wordt het dienstverleningsmodel
naar de burger toe? Hoe zal de nieuwe organisatiestructuur eruit zien?
Welke medewerkers hebben we daarvoor nodig? …) en gaan vervolgens de
organisatiebrede keuzes vertalen naar het microniveau (de afdelingen en
diensten) en het individueel niveau (individu). Het betreft het afstemmen
processen en werkafspraken, taakverdelingen binnen de teams,
voorbereiding verhuisbewegingen, integratie ICT, etc. In deze 4e fase
worden medewerkers actief betrokken bij de opbouw van de toekomstige
organisatie.
In de werf ‘verandermanagement en communicatie’ is het de taak van
veranderingsbegeleider om mensen doorheen het proces naar aanvaarding
van verandering te begeleiden en de veranderingsstrategie hierop af te
stemmen.
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De ‘juridische werf’ en ‘financiële werf’ zullen in overleg met de
respectievelijke werkgroepen en experten de juridische en financiële
aspecten van de samenwerking verder uitwerken.
Fase 5: Evaluatie en bijsturen
Een samenwerking is nooit af en wijzigingen zijn onvermijdelijk. Het is een traject van
lange adem waarbij je continu moet evalueren en bijsturen. Bepaal duidelijk hoe je de
gewenste effecten van de samenwerking achteraf gaat meten om zicht te krijgen op de
verbetering. Spreek op voorhand vaste evaluatiemomenten af en laat betrokkenen
bijsturingen suggereren o.b.v. hun ervaringen. Structureel blijven nadenken over wat
beter kan op verschillende vlakken, is de sleutel voor duurzaam succes.
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8 bouwstenen model
Elke organisatie moet erover waken dat ze aandacht schenkt aan deze acht bouwstenen,
zodat het geheel in balans blijft. Het fundament van de entiteit is de strategie. De
organisatie steunt op vier pijlers: mensen, middelen, systemen en structuur. De
pijlers moeten in goede conditie zijn, anders bestaat het gevaar dat alles uit evenwicht
geraakt. Bovendien opereert de organisatie binnen een bepaalde cultuur waarbij
leidinggevenden de koers bewaken en het gebouw als het ware dragen. De gehele
organisatie staat in het teken van klanten of burgers. Elke bouwsteen draagt bij tot het
behalen van de kritische succesfactoren nl. efficiëntie, effectiviteit, integriteit,
kwaliteit en kostenbewustzijn.

Figuur 5 - acht bouwstenenmodel

Strategie
Aan de basis van de organisatie, bevindt zich de missie en visie. De missie vormt het
fundament van de organisatie en is bepalend voor wat de organisatie aanbiedt. De visie
geeft aan wat de organisatie wil uitdragen aan haar klanten. De organisatie verwezenlijkt
haar missie en visie door een strategie te verankeren in beleidsdoelstellingen. Deze
beleidsdoelstellingen worden duidelijk vertaald in actieplannen en acties en systematisch
opgevolgd.

Structuur
De structuur van de organisatie is het kader en voertuig om de vooropgestelde
strategische doelstellingen te bereiken. Ze bevat de indeling van de dienst met de
verschillende rollen en verantwoordelijkheden en de manier waarop de dienst dient
aangestuurd en bestuurd te worden. Ze refereert naar de inrichting van de dienst, de
niveaus, de taakverdeling, de coördinatie, samenwerkingsmodellen, de verschillende
rollen en verantwoordelijkheden, de formele gezagsrelaties en het draagvlak (span of
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control) van de leidinggevenden. De structuur bevat tevens de wijze waarop de taken en
verantwoordelijkheden in en tussen de diensten en teams verdeeld en gegroepeerd
worden.
Een goed functionerende organisatiestructuur voldoet aan volgende doelstellingen:
Het organogram is opgemaakt met het oog op de optimalisering van de
dienstverlening en de realisatie van de beleidsdoelstellingen.
De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd, zodat beslissingen van verschillende
diensten op elkaar zijn afgestemd.
De aansturing gebeurt op basis van duidelijke gezagslijnen ten aanzien van correct
samengestelde diensten.
De verantwoordelijkheden en taakverdelingen zijn duidelijk en logisch ingedeeld.

Cultuur
De cultuur omvat alle opvattingen, gemeenschappelijke waarden, normen en gedragingen,
die gedeeld worden door het bestuur en de medewerkers. De cultuur van de organisatie
wordt weerspiegeld in alle interne activiteiten en in het extern communiceren met andere
organisaties, burgers of klanten houdt men zich steeds aan deze opvattingen, waarden en
normen.

Mensen
Het menselijk kapitaal is het belangrijkste ‘middel’ waarover een organisatie beschikt. Een
geïntegreerd en afgestemd HR-beleid is gericht op het verwerven, behouden en
ontwikkelen van alle competenties, die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van de
organisatie te kunnen realiseren en alle medewerkers optimaal te laten functioneren
binnen de organisatie.

Leiderschap
Leidinggevenden geven richting aan de diensten en implementeren de missie, visie en de
waarden die nodig zijn voor het succes van de organisatie. Door als rolmodel te fungeren,
motiveren en ondersteunen de leiders hun medewerkers. Het leiderschap wordt aangepast
aan de betrokken medewerker of het team. De leidinggevenden zijn de voornaamste
schakel tussen de interne organisatie en het bestuur.

Middelen
Onder de bouwsteen middelen wordt het beheer van ondersteunende middelen (ICT,
materiaal en materieel, infrastructuur) en financiële middelen verstaan. Deze middelen
moeten efficiënt worden ingezet met het oog op het behalen van de doelstellingen van de
dienst.

Systemen
De bouwsteen systemen bekijkt de mate waarin de organisatie haar systemen beheert,
verbetert en ontwikkelt. Systemen zijn diverse processen die ervoor zorgen dat
dienstverlening correct en kwalitatief wordt aangeboden en de beleidsdoelstelling worden
behaald. De aard van de systemen varieert van sturende en ondersteunende processen
tot erg concrete vormen van dienstverlening.

Klanten
De bouwsteen klanten staat stil bij hoe de organisatie de relatie met haar
belanghebbenden onderhoudt. De informatie- en communicatiestromen zijn gericht naar
alle interne en externe belanghebbenden en moeten de realisatie van de doelstellingen
van de dienst ondersteunen.
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DESTEP model

Figuur 6 - DESTEP-model voor externe analyse

Het DESTEP-model is een handig model voor het in kaart brengen van externe factoren.
DESTEP is een acroniem en staat voor:
Demografische factoren
Economische factoren
Sociaal-culturele factoren
Technologische factoren
Ecologische factoren
Politiek-juridische factoren
Voor elke factor wordt nagegaan welke impact er de komende jaren zal zijn op de
organisatie. Is er sprake van eventuele bedreigingen of opportuniteiten? Aan de hand van
concrete onderzoeksactiviteiten gaan we dit grondig in kaart brengen.
Op basis van onderstaande indeling benoemen we de verschillende externe factoren die
een impact kunnen hebben:
Demografisch: Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking. Enkele factoren:
Geboorte en sterftecijfers
Leeftijdspiramide (vergrijzing, verjonging,)
Migratie
Bevolkingsdichtheid
Opleidingsniveau en beroepskeuzes
Mobiliteit
…

Hieronder beschrijven we
demografische analyse:

enkele

praktische

voorbeelden

uit

de

Een toenemende vergrijzing vergt een ander soort seniorenbeleid en eventueel
extra investeringen in de zorgsector
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Een groeiende populatie aan jonge gezinnen zorgt voor een grote noodzaak voor
een kinderopvang
De asielcrisis heeft een impact op de opvang en begeleiding van migranten en op
de dienst burgerzaken
Een stijgend aantal laaggeschoolden kan zorgen voor een actief beleid voor
sociale tewerkstelling of begeleiding bij tewerkstelling
…
Economisch: Economische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven. Enkele
factoren:
Industrialisering
Invloed van verschillende economische sectoren
Invloed van de lokale economie
Inkomensverdeling
Werkgelegenheid in de gemeente
Werkloosheidsgraad
…

Hieronder beschrijven
economische analyse:

we

enkele

praktische

voorbeelden

uit

de

Gemeenten met veel landbouwactiviteiten zullen hun beleid nauwer moeten
afstemmen met de landbouwfederaties
Een groeiend aantal burgers met een uitkering kan een invloed hebben op het
woonbeleid van de gemeente. (Verhoogde inzet op sociale woningen)
Een groeiende werkloosheidsgraad dwingt bepaalde organisatie om actie te
ondernemen door activeringsprojecten op te starten
Gemeenten met toeristische trekpleisters zullen een andere focus leggen binnen
het beleid rond lokale economie
Een groeiende economie kan de aanzet zijn tot het ontwikkelen van
industriezones of KMO-zones
…
Sociaal-cultureel: Sociaal-culturele
leefgewoonten. Enkele factoren:

factoren

zijn

kenmerken

van

de

cultuur

en

Welzijnsinitiatieven
Afvalverwerking
Sociale thema’s die leven binnen de gemeente
Criminaliteit en overlast (ev. integratie met zonaal veiligheidsplan)
Onderwijs
…

Hieronder beschrijven we enkele praktische voorbeelden uit de sociaal culturele analyse:
In de maatschappij is obesitas steeds meer een probleem, de gemeente wil
daarom inzetten op acties rond gezonde voeding en sportactiviteiten
Gemeenten met veel gemeentelijke scholen zullen actiever inzetten op het
onderwijsbeleid, dit hangt ook af met de verscheidenheid aan
onderwijsinstellingen (lager onderwijs, middelbaar onderwijs, universiteiten, …)
Toenemende sluikstortproblematiek kan een prioriteit worden in samenwerking
met de lokale politie
Stijgende overlast van diverse aard zorgt voor een strenger handhavingsbeleid en
eventueel duidelijke GAS-regelgeving
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…
Technologisch: Technologische factoren zijn kenmerken van de ontwikkeling. Enkele
factoren:
Innovatieve processen en automatisering
Technologische kennis
Communicatietechnieken
Relevante technologische ontwikkelingen en uitdagingen
Noodzakelijke wijziging in technologische middelen
…

Hieronder beschrijven we
technologische analyse:

enkele

praktische

voorbeelden

uit

de

Vernieuwende mogelijkheden op vlak van dienstverlening kunnen de trigger zijn
om over te schakelen naar meer onlineproducten of om het administratief
centrum anders in te richten
Investeringen in midoffice-software kan de interne processen van de organisatie
overzichtelijk en efficiënter maken
Verschillende technologieën ter beschikking stellen van de burger. Bijvoorbeeld
voorzien in gratis hotspots in en rond de openbare gebouwen
…
Ecologisch: Ecologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving. Enkele
factoren:
Kan de organisatie meer ecologische werken in de toekomst
Kan de organisatie de burgers aanzetten tot een ecologisch leven
Duurzaamheidsinitiatieven
Natuurbeheer
…

Hieronder beschrijven
ecologische analyse:

we

enkele

praktische

voorbeelden

uit

de

Stijgende energieprijzen kunnen gemeenten aanzetten tot investeren in
duurzame alternatieven voor eigen gebouwen of het opmaken van extra premies
voor duurzame initiatieven (renovatie, isolatie, …)
Een groeiende afvalberg zorgt voor bijkomende kosten voor afvalverwerking. De
gemeente kan kiezen om sensibilisatiecampagnes op te starten om dit te doen
dalen
…
Politiek-juridisch: Politiek-juridische factoren zijn kenmerken van overheidsbeslissingen.
Enkele factoren:
Anticipatie op institutionele wijzigingen
Waarschijnlijke impact van belangenorganisaties
Wijzigingen in juridische elementen
Bijkomende bevoegdheden voor de lokale overheden en gevolgen hiervan
…

Hieronder beschrijven we enkele praktische voorbeelden uit de politiekjuridische analyse:
Verwachte beslissingen van de Minister voor binnenlands bestuur
Implementeren van het nieuw decreet lokaal bestuur
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Aanpassen van de dienstverlening in kader van de omgevingsvergunning en
digitale bouwaanvraag
…

Intergemeentelijke samenwerking
Lijst met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband
(benaming)

Ham
lid?

Tessenderlo
lid?

Beleidsdomein

Samenwerkingsvorm

Bekkenbestuur
Demerbekken

1

1

Natuur &
milieubeheer

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Bewel

0

1

Ondernemen en
werker

Lokale IGS: overige
(VZW)

Bibliotheek Vereniging
Limburg (BVL)

1

1

Cultuur & VT

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Bosgroep Limburg vzw

1

1

Natuur &
milieubeheer

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

CAD Limburg vzw

1

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

CAW Limburg vzw

1

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Cipal

1

1

Overige

Lokale IGS met RP
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De Watergroep cvba

1

1

Natuur &
milieubeheer

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Economisch Netwerk
Albertkanaal - ENA

1

1

Ondernemen &
werken

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

ERSV (vzw Erkend
Regionaal
Samenwerkingsverband
Limburg) / LIRES

1

1

Ondernemen &
werken

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

ERSV/RESOC Limburg
Streektafel West-Limburg

1

1

Ondernemen &
werken

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Ethias

1

1

Algemene
financiering

Andere

GAS-boetes

1

1

Veiligheidszorg

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

IGL (Intercommunale
Vereniging voor Hulp aan
Gehandicapten in Limburg)

1

1

Zorg & opvang

Lokale IGS met RP

Interlokale vereniging
Wonen in Beringen - Ham Tessenderlo - Leopoldsburg
(HBTL)

1

1

Wonen & RO

Lokale IGS zonder RP
(interlokale vereniging)

HBTL

1

1

Wonen & RO

Lokale IGS met RP

Kantonnale
Bouwmaatschappij van
Beringen voor Huisvesting
cvba

1

1

Wonen & RO

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
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provincie, Vlaams of
federaal)
Komma VZW (’t Nestje en
Patoe)

1

1

Zorg en opvang

Lokale IGS: overige
(VZW)

Limburg.NET

1

1

Natuur &
milieubeheer

Lokale IGS met RP

Logo (locoregionaal
gezondheidsoverleg en organisatie) Limburg vzw

1

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Meldpunt discriminatie
(Hasselt)

1

1

Zorg & opvang

Andere

Academie Muziek & Woord

1

1

Leren &
onderwijs

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Nuhma NV (Nutsbedrijven
Houdstermaatschappij)

1

1

Ondernemen &
werken

Verzelfstandigde
entiteiten

ondernemersclub OCTH

1

1

Ondernemen &
werken

Overige SW zonder
juridisch statuut met
schriftelijke afspraken

Onesto
Kredietmaatschappij

1

1

Wonen & RO

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Opvoedingswinkel WestLimburg

1

1

Zorg & opvang

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Politiezone Beringen-HamTessenderlo

1

1

Veiligheidszorg

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)
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intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst
(IOED)

1

1

Cultuur & VT

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Scholengemeenschap Adite

1

1

Leren &
onderwijs

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

SEL
(samenwerkingsinitiatief
eerstelijnsgezondheidszorg)
vzw (Hasselt)

1

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Sociaal
verhuurkantorenplatform
West-Limburg (SVPWL
vzw)

1

1

Wonen & RO

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Toerisme Limburg vzw

1

1

Cultuur & VT

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten

1

1

Cultuur & VT

Belangenorganisatie

Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en
Recreatiebeleid vzw

1

1

Cultuur & VT

Belangenorganisatie

VLARIO

1

1

Natuur &
milieubeheer

Belangenorganisatie

Vooruitzien cvba (SHM)

1

1

Wonen & RO

Andere

VVSG

1

1

Overige

Belangenorganisatie

Werkwinkel TessenderloHam

1

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
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provincie, Vlaams of
federaal)
WijkWerk West-Limburg

1

1

Zorg & opvang

Andere

Lidwina vzw

1

1

Ondernemen &
werken

Lokale IGS: overige
(vzw…)

De Winning

1

1

Ondernemen &
werken

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Limburgs Steunpunt Lokaal
Sociaal Beleid

1

1

Overige

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Vervoerregio Limburg

1

1

Zich
verplaatsen &
mobiliteit

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Kind in Nood

1

1

Zorg & opvang

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Projectvereniging Regionaal
Landschap Lage Kempen
(Erfgoed)

1

1

Cultuur & VT

Lokale IGS met RP

Interbestuurlijk
samenwerkingsverband
schakelzorgcentrum Peer

1

1

Zorg & opvang

Andere

AGB exploitatie
sportinfrastructuur

0

1

Cultuur & VT

Verzelfstandigde
entiteiten

Bekkenbestuur Netebekken
(incl. ambtenlijk
bekkenoverleg ABO)

0

1

Natuur &
milieubeheer

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Riopact (samenwerking
Aquafin & de watergroep)

0

1

Natuur &
milieubeheer

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)
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Fluvius Limburg (geen
beheersoverdracht
riolering)

0

1

Ondernemen &
werken

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Fluvius Limburg (met
beheersoverdracht
riolering)

1

0

Ondernemen &
werken

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Hulpverleningszone NoordLimburg

1

0

Veiligheidszorg

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Hulpverleningszone ZuidWest-Limburg

0

1

Veiligheidszorg

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

IDEWE

0

1

Overige

Andere

Interlokale vereniging
Industrieterreinen
Beringen-Ham-Tessenderlo

0

1

Ondernemen &
werken

Lokale IGS zonder RP
(interlokale vereniging)

Kringwinkel West-Limburg
(Reset VZW)

0

1

Ondernemen &
werken

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Academie Beeldende kunst
Heusden Zolder

0

1

Cultuur & VT

Lokale IGS zonder RP

Onderwijsvereniging van
Steden en Gemeenten
(OVSG) vzw

0

1

Leren &
onderwijs

Belangenorganisatie

Onderwijszone Diest

0

1

Leren &
onderwijs

Andere

Projectverenging de
Merode (Erfgoed)

0

1

Cultuur & VT

Lokale IGS met RP
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Vereniging voor Openbaar
Groen (VVOG) vzw

0

1

Natuur &
milieubeheer

Belangenorganisatie

Woon- en Zorgcentrum Ter
Kempen VZW

1

0

Zorg & opvang

Lokale IGS met RP

Zorggebied Tessenderlo

0

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Zorgregio (kleine stad)
Hasselt

0

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Zorgregio (regionale stad)
Hasselt

0

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

Zorgregio (subniveau 2)
Beringen

0

1

Zorg & opvang

Bovenlokaal
SWverband
(geïnitieerd door
provincie, Vlaams of
federaal)

De Posthoorn

1

0

Ondernemen &
werken

Lokale IGS: overige
(vzw…)

Liantis

1

0

Veiligheidszorg

Lokale IGS: overige
(vzw…)

De Merode VZW

0

1

Cultuur & VT

Lokale IGS met RP

Vaccinatiecentrum
Tessenderlo - Beringen

0

1

Zorg & opvang

Andere

Vaccinatiecentrum
Leopoldsburg - Ham

1

0

Zorg & opvang

Andere
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