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WOORD VOORAF
Wanneer de lokale politieke kaarten eens om de zes jaar worden geschud, vormt dit
meteen een mooie gelegenheid om met een aandachtige blik in twee richtingen te kijken:
achteruit blikkend kan een balans worden opgemaakt en vooruit blikkend kunnen
algemene evoluties op plaatselijke noden en behoeften worden afgestemd. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat het opstellen van een omgevingsanalyse integraal deel
uitmaakt van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Ze vormt de voedingsbodem bij
uitstek voor de nieuwe beleidstheorie en de bepaling van de beleidsprioriteiten en kadert
in de beweging naar ‘data driven’ besluitvorming.
Dit document bestaat uit twee grote delen. Deel 1 bevat het ‘witboek’ van Berlaar, een
bundeling van objectieve, relevante informatie in drie luiken: een situationele analyse,
een externe analyse en een interne analyse. Het eerste luik concentreert zich op missie,
identiteit, positionering en waardenkader. Het tweede luik beschrijft hoe Berlaar nu is en
wat de gemeente de komende jaren mag verwachten op macro- en mesoniveau. In het
derde luik wordt de blik gericht op de interne organisatie (microniveau). Deel 2 bestaat
uit de ‘inspiratienota’ van de Berlaarse administratie, waarin een aanzet wordt gegeven
tot het afbakenen van kernkwesties en tot het uitstippelen van strategieën. In een verder
stadium kan dit deel als humuslaag dienen voor het formuleren van doelstellingen,
actieplannen en acties.
Een gestoffeerde omgevingsanalyse opmaken is geen eenmanszaak, noch het resultaat
van slechts een aantal dagen noeste arbeid. Het is een levend document, samengesteld
door tientallen auteurs en gebaseerd op talloze bronnen. Berlaar organiseerde een ruime
fase van deskresearch, bekeek benchmarks, bevroeg diverse doelgroepen op
verschillende manieren, bracht vakspecialisten samen rond gesprekstafels en hield haar
eigen organisatie tegen het licht.
De colofon in deze omgevingsanalyse is dan ook lang en dat is een zegen. De vermelde
medewerkers hebben ieder hun eigen steentje(s) bijgedragen, waardoor het geheel een
aanzienlijk bouwwerk is geworden, dat rust op stevige fundamenten. Een oprecht woord
van dank is hier dus zeker op zijn plaats.
De administratie van Berlaar wenst u veel leesgenot en hoopt dat deze
omgevingsanalyse het prille begin mag vormen van een geïnspireerde beleidstheorie
achter het nieuwe meerjarenplan.
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1 S ITUATIONELE

ANALYSE

1.1 I NLEIDING
In de loop van 2017 ging Berlaar op zoek naar haar eigen visuele identiteit en haar eigen
merkboek. Tot dan toe had het bestuur gecommuniceerd onder zijn wapenschild, maar
moest het geregeld vaststellen dat dit niet zijn veelomvattende verhaal kon uitstralen.
Een verhaal van veel producten voor veel doelgroepen in veel beleidsdomeinen.
Afgeleverd door medewerkers die dit op hun eigen Berlaarse manier doen, met waarden
als klantvriendelijkheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel. De zoektocht naar een
eigen logo werd ruim aangepakt via interne en externe trajecten om het draagvlak zo
stevig mogelijk te verankeren. Het resulteerde in een huisstijl die perfect de missie van
het lokaal bestuur Berlaar veruitwendigt.

1.2 M ISSIE
In haar missie definieert een organisatie haar bestaansreden, haar betekenis, haar
identiteit en haar waarden. In het verleden ontleende de gemeente haar missie aan
artikel 2 van het gemeentedecreet: “De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij
te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het
gemeentelijk gebied.” De missie van het OCMW stond vervat in artikel 1 van de OCMWwet en in artikel 2 van het OCMW-decreet, die respectievelijk stellen: “Elke persoon heeft
recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid.” en “De openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het
lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers.”
Berlaar startte in 2013 reeds met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw
administratief centrum, waar gemeente én OCMW hun dienstverlening geïntegreerd
zullen aanbieden. Dat de Vlaamse regering eenzelfde denkpiste vooruitschoof en de
nodige wetgeving hierrond ontwikkelde, was een stevige ruggensteun. In het kielzog
daarvan gingen gemeente en OCMW aan de slag met inkantelings- en
samenwerkingsoefeningen.
Artikel 2 van het nieuwe decreet lokaal bestuur formuleert de gezamenlijke missie als
volgt: “De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op
het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren
een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun
bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor
openheid van bestuur. De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de grondwet
bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking
daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. (…) De openbare centra voor maatschappelijk
welzijn oefenen de opdrachten, vermeld in artikel 1 en 57 van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn uit, alsook de
andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden
opgelegd.”
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Vertrekkend van deze algemene missie werd de specifieke missie voor lokaal bestuur
Berlaar als volgt verfijnd:
De gemeente Berlaar is een gezellige, landelijke en open gemeente met de nodige
aandacht voor en ten dienste van haar inwoners, ook de meest kwetsbare. We streven
naar een vernieuwende, professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening met een gezond
financieel evenwicht vanuit een duidelijke en duurzame langetermijnvisie. Om dit waar te
maken dragen we klantvriendelijkheid, klantgerichtheid met respect voor elk individu en
efficiëntie hoog in het vaandel. Hierdoor maken we van Berlaar een veilige en bruisende
gemeente, waar het aangenaam om wonen, werken en leven is.

1.3 I DENTITEIT EN IMAGO
Wie zijn we? Volgens onze eigen inschattingen en volgens die van onze klanten. Deze
vraag stond centraal in het voorbereidende onderzoek in de zoektocht naar een huisstijl.
Het interne traject bestond uit een tiental face-to-face gesprekken met een
representatief staal van personeelsleden en mandatarissen (kwalitatief luik) en uit een
online enquête waaraan alle medewerkers op vrijwillige basis konden deelnemen
(kwantitatief luik met 76 respondenten). Het externe traject verliep via drie focusgroepen
van burgers (kwalitatief luik) en eveneens een online bevraging (kwantitatief luik met 98
respondenten).
Tijdens de identiteitsoefening (het interne traject) werd de vraag naar het imago van
Berlaar bij verschillende doelgroepen gesteld. De respondenten van de enquête gaven
aan dat Berlaar een positief imago heeft bij burgers (77,6%), bij niet-inwoners (73,6%)
en bij de eigen personeelsleden (75%). Op de vraag of Berlaar uniek is, waren de
meningen verdeeld, maar als sterke punten kwamen de landelijkheid, de natuur, de
ligging, de mooie dorpskern met kiosk en Gestel naar boven. Nog volgens de deelnemers
aan de enquête kenmerkt Berlaar zich als een jonge (87,1%), moderne (57,1%),
dynamische (88,6%), ordelijke (84,3%), open (90%), onafhankelijke (87,1%), sobere
(84,3%), veelkleurige (70%), vooruitstrevende (85,7%), informele (62,9%) speelse
(57,1%) en zachte (88,6%) gemeente, netjes gebalanceerd tussen emotionaliteit en
rationaliteit. De kleuren waarmee Berlaar het meest geassocieerd wordt, zijn blauw
(87,9%), groen (18,6%), geel (17,1%) en ook wit. Bijkomende belangrijke kenmerken
zijn het gezellige en volkse karakter van de gemeente. De resultaten van de face-to-face
gesprekken brachten nog een aantal nuances aan. Berlaar is sterk op het vlak van
landelijkheid, gezelligheid, groen, heeft een mooi dorpsplein met kiosk en Gestel als
troef. Maar ook het bruisende karakter wordt geprezen (er gebeurt heel veel: feesten,
verenigingen, kermissen, markten, evenementen, …), de lokale winkels hebben een
breed aanbod, er is een uitgebreid netwerk van onderwijsmogelijkheden en de Nete is de
levensader die door de gemeente loopt. Wanneer de medaille wordt omgekeerd, komen
een aantal zwaktes naar boven: te veel verkeer in het centrum, (te) veel nieuwe
appartementsgebouwen, geen speeltuin, een verouderde (sport)infrastructuur, de
splitsing die tussen het centrum en Heikant loopt, de afstand tot autowegen, te weinig
openbaar vervoersmogelijkheden en veel inwijkelingen. Het ideale Berlaar blijkt een
gezellige, levendige, landelijke en groene gemeente die activiteiten en initiatieven
ondersteunt, die een moderne dienstverlening aanbiedt en dito infrastructuur, met een
goed openbaar vervoersnet en een opgewaardeerd dorpsplein met kiosk, die haar
toeristische troeven in de kijker zet en haar inwijkelingen perfect kan integreren door
haar bruisende verenigingsleven.
De imago-oefening (het externe traject) onthulde via de online enquête dat Berlaar
spontaan geassocieerd wordt met gezelligheid, groen, landelijkheid, Gestel, de kiosk en
het gemeentehuis, wat aansluit bij haar identiteit. Ook de troeven die benoemd worden,
Pagina
14

liggen in dezelfde lijn: groen, bereikbaarheid, dorpsgevoel en –mentaliteit, Gestel, alles
binnen handbereik en goede evenementen. 73,7% van de respondenten is van mening
dat Berlaar een groene gemeente is, 78,9% vindt het een levendige plek, waar het
aangenaam om wonen is (76,3%). Op de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn om in
eigen streek te werken, antwoordt 26,3% bevestigend; 47,4% blijft neutraal bij deze
stelling. Verder vindt 71,1% van de respondenten voldoende mogelijkheden tot sport in
Berlaar, maar voor cultuur gaat deze stelling minder op. 36,8% zegt genoeg
mogelijkheden te hebben; 36,8% blijft hierover op de vlakte. Over het rijke
verenigingsleven in Berlaar is 79% van de respondenten het eens en 57,9% is van
oordeel dat er belangrijke toeristische trekpleisters aanwezig zijn. Bovendien is er
voldoende aanbod qua winkels (63,1%) en qua horeca (71,1%). Ook het zorg- en
opvangaanbod scoort positief (65,8%). Als belangrijkste aandachtspunt identificeerden
de respondenten de mobiliteit in Berlaar (67,6%); er wordt daarnaast gevraagd om extra
in te zetten op vrije tijd (40,5%) en op infrastructuur/speelruimte (32,4%). Het ideale
Berlaar van de toekomst is mooi, bruisend, modern, gezellig, bescheiden, landelijk,
groen, rustig en digitaal. Het is een gemeente met jonge mensen, waar het goed is om
leven, met minder bebouwing en een geordende woningbouw, met veilige wegen en
fietspaden, met minder verkeer, waar aandacht is voor de jeugd en voor een goede zorg
en opvang. Berlaar mag en moet zelfs evolueren, maar moet ook haar eigenheid
bewaren. In de drie focusgroepen die georganiseerd werden, leefden gelijkaardige
denkbeelden en overtuigingen.

1.4 T EVREDENHEID
Hoe tevreden zijn onze klanten? In de loop van de voorbije jaren experimenteerde de
gemeente met het opstellen van een ‘smiley kiosk’ aan het onthaal. Dat is een methode
die op eenvoudige wijze toelaat om heel snel de nodige feedback te verzamelen aan de
hand van korte vragen waarop de bezoeker drie keuzemogelijkheden krijgt: een lachend,
een neutraal of een boos gezichtje. Uiteraard levert dit geen wetenschappelijk
onderbouwde resultaten op, maar het laat wel toe om bepaalde tendensen te capteren.
Op 20 januari 2017 werd de kiosk geïnstalleerd in de hal van het gemeentehuis. Er werd
een eerste rapport gegenereerd op 5 mei 2017. In de tussenliggende periode werden de
bezoekers actief aangespoord om deel te nemen aan de bevraging (15 weken – 549
respondenten).
De bezoekers kregen drie verschillende vragen voorgeschoteld:
•
•
•

Bent u tevreden van uw bezoek?
Vond u de loketmedewerker vriendelijk?
Bent u tevreden over de wachttijd tijdens uw loketbezoek?

Op de eerste vraag werden 177 antwoorden geregistreerd. 90% van de bezoekers bleek
tevreden te zijn, 4% matig tevreden, 6% ontevreden.
Op de tweede vraag werden 188 antwoorden geregistreerd. 90% van de bezoekers
benoemde de onthaalmedewerker als vriendelijk, 6% als redelijk vriendelijk, 4% als niet
vriendelijk.
Op de derde vraag werden 184 antwoorden geregistreerd. 88% van de bezoekers gaf
aan tevreden te zijn, 7% matig tevreden, 5% ontevreden.
Algemeen kan er geconcludeerd worden dat de meeste bezoekers tevreden zijn over hun
bezoek aan het gemeentehuis, de behandeling door de medewerkers en de wachttijden
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aan de loketten. Geen enkele bezoeker vond dat zijn bezoek beter kon of formuleerde
een aanbeveling. Op de bijkomende vraag of de bezoeker wist dat hij ook een afspraak
kon maken, waren de antwoorden verdeeld: 10 antwoordden positief, 9 negatief en 530
gaven geen antwoord. Onder meer op basis hiervan werd in het najaar van 2017 een
actieve communicatiecampagne opgezet over het werken op afspraak, alvorens dit
principe algemeen in te voeren vanaf januari 2018.
Verdere bevindingen omtrent de tevredenheid van klanten over de dienstverlening zijn
opgenomen in het onderdeel 2.2 Mesoniveau, waar de burgerbabbel uitgebreid aan bod
komt.

1.5 P OSITIONERING EN MERKESSENTIE
Wat maakt Berlaar tot Berlaar, een uniek lokaal bestuur binnen het Vlaamse landschap?
Berlaar is … beregoed, of wil dat alleszins zijn. De twee beren uit het officiële
wapenschild hebben een tekstuele vertaling gekregen en worden heel toepasselijk en
literair verantwoord alliteratief gebruikt als topline bij het nieuwe logo. Deze signatuur
creëert klaarheid voor klanten en partners en houdt een duidelijke belofte in: beregoed
zijn is de ambitie en bevat de essentie van Berlaar als organisatie. Dat het woord
daarnaast het beeldmerk versterkt, hoeft geen betoog. Beregoed Berlaar klinkt positief,
is eenvoudig, maar krachtig, spreekt tot de verbeelding en slaat in één woord de brug
tussen missie, visie en waardenkader.

1.6 L OGO

Een huisstijl en een logo vormen het sluitstuk van identiteit, imago, missie,
waardenkader, positionering en merkessentie en zorgen voor een duidelijke
herkenbaarheid van een organisatie, zodat klanten in één oogopslag weten met wie ze te
maken krijgen. Het Berlaarse logo is met zijn degradé van blauw, groen en rood in de B
warm, modern, dynamisch en gezellig. Dat zijn meteen ook de waarden die in de missie
terugkeren en die de organisatie wil uitstralen. Zoals al vermeld in punt 1.5 completeert
het woord ‘beregoed’ het beeldmerk, enerzijds als link met de beren-folklore van het
wapenschild die door inwoners en medewerkers belangrijk werd bevonden, anderzijds als
slagzin die de merkessentie en –belofte van Berlaar weergeeft.
Het gebruik van de kleuren en de kleurovergangen in combinatie met het zwart creëert
dynamiek, maar blijft tegelijk sober. De groene kleur verwijst naar de landelijkheid van
Berlaar, het blauw accentueert de aanwezigheid van de Nete, het rood symboliseert het
gezellige, warme, bruisende karakter. Het schreefloze, afgeronde lettertype zorgt voor
een hedendaagse, wat speelse look.
Uiteraard blijft ook het wapenschild bestaan; dat wordt voorbehouden voor de heel
plechtige documenten, zoals een trouwboekje.
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1.7 W AARDENKADER
Uit missie, identiteit en positionering vloeit het waardenkader van Berlaar voort. De
signatuur ‘beregoed’ dient hierbij als uitgangspunt om de kenmerkende gedragswaarden
te omlijnen. Een medewerker van Berlaar wil in één woord samengevat ‘beregoed’ zijn.

1.7.1 B: B EREIKBAAR
Het lokaal bestuur Berlaar wil eerst en vooral bereikbaar zijn. We staan letterlijk ten
dienste van onze klanten/cliënten en willen dit op de meest klantvriendelijke,
behulpzame, laagdrempelige en flexibele wijze waarmaken.

1.7.2 E: E CHT
Het lokaal bestuur Berlaar staat voor echtheid en authenticiteit. We zijn loyaal naar
klanten/cliënten, collega’s en bestuur toe en blijven trouw aan onze missie, visie en
strategie. We dragen de waarheid hoog in het vaandel; we zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen.

1.7.3 R: R ESPECTVOL
Het lokaal bestuur Berlaar stelt respect voorop. We hebben eerbied voor de meningen en
belangen van onze doelgroepen en we werken op verschillende niveaus en met
verschillende actoren samen. Onze medewerkers zijn zorgzaam, empathisch en
plichtsbewust in het uitvoeren van hun taken.

1.7.4 E: E FFICIËNT
Het lokaal bestuur Berlaar wil efficiënt handelen. We bereiken onze doelstellingen met
optimaal gebruik van onze middelen binnen de afgesproken termijnen. We vertrekken
vanuit het standpunt van de klant/cliënt en garanderen een stipte dossierbehandeling.
Hiervoor beschikken we over de nodige expertise en vakmanschap. We dragen kwaliteit,
degelijkheid en deskundigheid hoog in het vaandel. Voor onze medewerkers is levenslang
leren een basisvereiste.

1.7.5 G: G EDREVEN
Het lokaal bestuur Berlaar is gedreven en ambitieus. We onderzoeken grondig alle
mogelijkheden om een gedegen keuze te maken. Duurzaamheid loopt daarbij als een
rode draad door ons handelen. We zijn zorgvuldig en vraaggericht gestructureerd. We
pakken onze taken planmatig aan, steeds met het oog op het resultaat.

1.7.6 O:O PEN
Het lokaal bestuur Berlaar vormt een open organisatie. We willen dichtbij onze klanten
blijven om hen de best mogelijke service te bieden. Toegankelijkheid en transparantie
zijn hierin cruciaal. De openbare gebouwen zijn open huizen, waarin iedereen welkom is.
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1.7.7 E: E ERLIJK
Het lokaal bestuur Berlaar is eerlijk en integer. We voeren onze taken correct uit en zijn
rechtlijnig. Alle klanten/cliënten zijn voor ons gelijkwaardig. Alle opdrachten worden met
eenzelfde professionalisme behandeld.

1.7.8 D: D YNAMISCH
Het lokaal bestuur Berlaar bruist van dynamiek. We zijn gemotiveerd en hebben een
hands on-mentaliteit. We verwelkomen innovatie en maken plaats voor creativiteit. Op
deze manier zijn we een moderne organisatie, aantrekkelijk voor enthousiaste
medewerkers en out-of-the-box-denkers.

1.8 V ISIE
Een visie van een organisatie bevat haar ambities, haar plannen, haar toekomstbeeld. Ze
geeft aan waarvoor een organisatie wil gaan, rekening houdend met haar interne en
externe omgeving en de tendensen/verwachtingen die zich aftekenen. Een visie geeft
handen en voeten aan de missie en moet er steeds mee in lijn blijven liggen.
De volgende hoofdstukken van deel 1 bevatten een externe analyse op macro- en
mesoniveau en een interne analyse, die de visievorming en een volgende
bestuursakkoord ruim kunnen stofferen. In deel 2 wil de administratie van Berlaar
bovendien een eerste inspiratievolle insteek formuleren die de link maakt naar het
strategische niveau en een aanzet geeft hoe een volgende ploeg rekening zou kunnen
houden met deze analyses en bevindingen. Hierbij worden de kernkwesties aangereikt
zonder exhaustief te willen/kunnen zijn.
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Een voorproevertje
Net als bij het waardenkader zou ook de visie van Berlaar opgehangen kunnen worden
aan de signatuur ‘beregoed’. Een eerste administratieve denkoefening, uitgaande van het
acroniem, leverde alvast volgende kernbegrippen op.
B: bruisend, borrelend, (in) beweging, bont
E: eigenheid, evenementen, eigen sfeer
R: rustig
E: evolutie, elke levensfase
G: gezellig, groen, goed wonen/leven, gezinsvriendelijk, gelijkwaardig, gezond,
geëngageerd
O: organisch, ontwikkeling, ontspanning, origineel
E: evenwichtig
D: dynamisch, durf, duurzaam, dichtbij (de burger), doelgroepen
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2 E XTERNE

ANALYSE

2.1 M ACRONIVEAU
2.1.1 I NLEIDING
Wat gebeurt er in de wereld? Deze vraag staat centraal in de analyse op macroniveau. Er
bestaan diverse methodologieën om deze analyse uit te voeren, ieder met eigen voor- en
nadelen. Berlaar opteerde voor een eigen werkwijze, geschoeid op de DESTEP-methode,
waarin de zes oorspronkelijke uitvalshoeken het gezelschap krijgen van negen
bijkomende vensters op de wereld. Voor deze vijftien thema’s wordt telkens de
uitgangssituatie in kaart gebracht om dan toekomstgericht een blik te werpen op de
relevante trends en tendensen. Daarnaast vermeldt elk onderdeel welke links er bestaan
met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze
gegevens werden door de medewerkers van Berlaar verzameld tijdens een ruime fase
van deskresearch, waarbij benchmarks en statistieken de revue passeerden, en tijdens
de Balderconferentie, een reeks interne thematische werkdagen in het kader van deze
oefening.
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2.1.2 D EMOGRAFIE
2. 1. 2. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 2. 2 U i tg a n gs p os it i e
Op 1 januari 2017 telde Berlaar 11.506 inwoners, wat over tien jaar een procentuele
stijging betekent van 7,23%.

Totaal

65+

0-19

2007

10.730

1982

2177

2012

11.014

2070

2201

2017

11.506

2354

2358

Eenzelfde evolutie is merkbaar voor het aantal huishoudens. In 2009 lag dit nog onder
het gemiddelde van de Belfius-cluster waartoe Berlaar behoort (V5) en van Vlaanderen;
vanaf 2011 kwam hierin een kentering, zodat Berlaar in 2017 een procentuele stijging
van meer dan 10% kende tegenover 8,6% in de cluster en 7,3% in Vlaanderen. Een deel
van deze stijging is, conform met wat er in de cluster gebeurt, te wijten aan de toename
van het aantal alleenstaande vrouwen (een stijging van 32,4% in Berlaar, van 19% in de
cluster en van 11,5% in Vlaanderen), waaronder heel wat alleenstaande moeders. Bij
alleenstaande mannen doet zich hetzelfde fenomeen voor: een stijging van 22,13% in
Berlaar, van 24,1% in de cluster en van 18% in Vlaanderen. Het aantal alleenstaande
vaders in Berlaar vertoont sinds 2016 een dalende tendens.
Het aantal tweeverdieners stijgt snel: met 92% zit Berlaar boven het clustergemiddelde.
Dit kan verband houden met de instroom van jonge gezinnen in de nieuwe
verkavelingen.
Het aantal vreemdelingen in Berlaar neemt toe, zoals overal in Vlaanderen, maar
gemiddeld tegenover de cluster heeft Berlaar minder vreemdelingen per 1.000 inwoners.
Waar Berlaar in 2007 nog 150 vreemdelingen optekende, steeg dit aantal in 2012 naar
258 om in 2017 op 440 te belanden. Ten opzichte van het bevolkingsaantal betekent dat
een stijging van 1,5% naar 4%. In de zomer van 2015 kwam in Europa een ongekende
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toestroom van asielzoekers op gang door een uitzonderlijk ernstige en wereldwijde
humanitaire crisis. In augustus 2015 vroegen meer dan 5.000 mensen asiel aan in
België, terwijl dit doorgaans maandelijks rond de 1.000 aanvragen ligt. Elke gemeente
moest zijn steentje bijdragen. Berlaar deed dat ook. In augustus 2015 beschikte de
gemeente over 7 plaatsen om asielzoekers op te vangen. In december 2015 steeg dit
naar 12 plaatsen. Sinds januari 2016 worden 17 mensen opgevangen.
Een blik op de bevolkingspiramide van Berlaar leert dat er een grondige verschuiving
plaatsvindt in de richting van de hoge tot zeer hoge leeftijd. Terwijl een
bevolkingspiramide om gezond te zijn een brede basis zou moeten vertonen en een
spitse punt, trekt die voor Berlaar scheef. Enerzijds is dit het gevolg van de babyboom in
de jaren na de tweede wereldoorlog, waardoor de groep 40 tot 65-jarigen een toename
kent (10,2%). Anderzijds heeft deze hoge geboorteratio zich niet doorgezet, waardoor er
in de groep 15 tot 39-jarigen een lichte daling te merken valt (-0,6%). In de laagste
categorie <15-jarigen is er een stagnatie de laatste jaren. Het geboortecijfer dat tussen
2007 en 2012 een dalende tendens kende, lijkt zich de laatste jaren weer te stabiliseren:
van 107 in 2007 over 89 in 2012 naar 105 in 2017.
Het grote onevenwicht situeert zich echter in de categorie >65-jarigen, die sterker stijgt
dan het totale bevolkingsaantal: van 18,5% in 2007 naar 20,5% in 2017. De grootste
stijging doet zich voor in de segmenten 85 tot 89-jarigen en >95-jarigen, respectievelijk
69,2% en 28,6%. Ook in het segment 65 tot 69-jarigen laat zich een stijging van 20,8%
optekenen. Deze tendens doet zich overal voor in onze samenleving. De Belfius-indicator
op het vlak van veroudering bevestigt dit. Over de periode 2007 – 2017 bedroeg de
toename voor Berlaar 15,8%, voor de cluster 19,6% en voor Vlaanderen 18,2%. Op
middellange termijn zou deze vergrijzing zich nog verderzetten in een gelijkaardige trend
zoals vandaag.
2. 1. 2. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
De bevolkingsaangroei is in Berlaar groter dan in de cluster en in Vlaanderen. Die
tendens zou zich naar 2027 toe verderzetten. Een bevolkingsprojectie levert voor Berlaar
een aangroei van 6,1% op, tegenover 5,2% in de cluster en 4,9% in Vlaanderen. Deels
valt deze tendens te verklaren door migratie. Veel stedelingen – met hun eigen
gewoonten - vinden hun weg naar het rustige Berlaar, waardoor ook andere behoeften
ontstaan.
Ook de toename van de huishoudens zet zich verder. In 2027 zou Berlaar een stijging
kennen van 8,1% (7% in de cluster en 6,2% in Vlaanderen); zowel het aantal
alleenstaande vrouwen als alleenstaande mannen stijgt in Berlaar sneller tegen 2027 dan
in Vlaanderen. Bij de instroom van jonge gezinnen die zuurstof geven aan een gemeente,
moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Enerzijds zijn er in Berlaar weinig
mogelijkheden voor toekomstige verkavelingen, waardoor de toename van dit
bevolkingssegment wel eens zou kunnen stagneren. Anderzijds kampt deze doelgroep
ook toenemend met problematieken als leefloon en schuldbemiddeling.
De sterke vergrijzing rukt steeds verder op. Het aantal 65-plussers blijft stijgen. Vanaf
2030 zouden de middelen om deze tendens op te vangen zeer krap kunnen worden.
Bovendien gaat dit hand in hand met een groter wordende problematiek van
vereenzaming, wat hoe langer hoe minder opgevangen kan worden door gestructureerde
initiatieven als OKRA-werking.
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2.1.3 V RIJE

TIJD

2. 1. 3. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 3. 2 U i tg a n gs p os it i e
Het vrijetijdsaanbod in Berlaar scoort lager dan in de cluster en in Vlaanderen. Per 1.000
inwoners kent Berlaar 7 initiatieven; voor de cluster is dit cijfer 18 en voor Vlaanderen
zelfs 24.
Jeugd
Berlaar kent verschillende, goed gelokaliseerde jeugdverenigingen met een licht stijgend
aantal leden. In Berlaar zijn 9 jeugdverenigingen actief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiro Sint Rumoldus
Scouts Sint-Pieter
Gidsen Sint-Lucia
KLJ jongens
KLJ meisjes
Jeugdensemble Cecilia Berlaar vzw
Berlaarse Dansstudio
De Zolder vzw
De Tofkes vzw

De jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken op werkings-, kamp-, huur-,
kadervormings-, verbouwings-, project- en investeringssubsidies. De investeringssubsidie
kan maximaal 100.000 euro bedragen. Er is 15.500 euro voorzien voor werkings-,
kadervormings-, kamp-, huur- en verbouwingssubsidies en maximaal 1.250 euro per
initiatief via de projectsubsidie (drie projecten mogelijk).
Sinds 2016 bestaat er een jeugdhuis dat werd opgericht door vier jongeren. De werking
draait goed. Zij krijgen een lokaal ter beschikking en een subsidie van de gemeente.
De gemeentelijke speelpleinwerking is een geoliede machine. Speelplein Kriebels is sinds
2014 onderdeel van de dienst Vrije Tijd. Ervoor waren zij een onafhankelijke vzw. De
algemene organisatie en praktische werking worden gecoördineerd door de gemeente;
het inhoudelijke stuk neemt de stuurgroep van pleinleiders voor zijn rekening. De
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werking heeft haar eigen terrein (Ballaarweg 1a) en er is genoeg materiaal ter
beschikking. De lokalen zijn verouderd, maar nog van voldoende kwaliteit voor de
werking. Er zijn echter te weinig binnenlocaties ter beschikking. Er worden een aantal
tenten voorzien, maar die bieden geen afdoende oplossing op echte regendagen. Dan
moet er uitgeweken worden naar andere locaties zoals de bibliotheek, de sporthal en
dergelijke.
Het speelplein is open van 8.30 uur tot 17 uur. Ervoor en erna kunnen kinderen terecht
bij BKO Roefels. Monitoren van het speelplein gaan de kinderen ophalen om 8.30 uur en
brengen ze terug om 17 uur. Het speelplein werkt elke namiddag met een vrij spelmethodiek met hoeken waartussen kinderen zich kunnen verplaatsen. Elke donderdag
gaat het hele speelplein op uitstap.
De pleinraad is een zelfstandige ploeg met een groot engagement. Zij komen
maandelijks samen en organiseren de dagelijkse werking op het plein. De begeleiding
van de kinderen gebeurt door monitoren die daar een vrijwilligersvergoeding voor
krijgen. De pleinleiding wordt als monitor in de socio-culturele sector vergoed. De
monitoren staan per twee voor een groepje kinderen. Daarnaast wordt één vliegende
monitor voorzien, die kan inspringen waar nodig. De pleinleiding bestaat uit drie
personen die de monitoren ondersteunen: twee mensen voor de organisatie, één
specifiek voor inclusie.
In 2017 kwamen er 315 kinderen en tieners naar het speelplein. Ze zijn opgesplitst in vijf
leeftijdsgroepen: 5- en 6-jarigen, 7- en 8-jarigen, 9- en 10-jarigen, 11- en 12-jarigen en
de tieners.
Vooral kinderen uit Berlaar en buurgemeenten nemen deel:
4

Berlaar

3

buurgemeentes

2
1
0%

50%

100%

andere
gemeentes

1 = 2017, 2 = 2016, 3 = 2015, 4 = 2014

Het speelplein werd 20 jaar geleden opgericht door CKG Kinderland. Nog steeds komt
een aantal van de speelplein-kinderen uit Kinderland. Deze kinderen hebben
verschillende achtergronden en problematieken.
Berlaar heeft een actieve jeugdraad met 8 leden. Naast vertegenwoordigers van de
jeugdverenigingen zetelen er ook onafhankelijke jongeren in de raad.
Verspreid over het grondgebied van de gemeente zijn er verschillende, veelal verouderde
speelterreinen. De eerste stappen zijn gezet om deze terreinen te vernieuwen. Intussen
wordt bij de inplanting van nieuwe verkavelingen ook spontaan de Jeugddienst betrokken
voor de uitwerking van de speelruimte.
De dienst Vrije Tijd organiseert naast de speelpleinwerking ook de Week van de Jeugd
(paasvakantie), de Roefeldag, de Dag van de Jeugdbeweging, de Kinderrommelmarkt en
het bezoek van de Sint.
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Senioren
Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor senioren: een
daguitstap, een seniorenfeest en de Week van de Senior. De daguitstap en het feest
kennen een grote opkomst. Meestal dienen er extra plaatsen voorzien te worden. Ook bij
de Week van de Senior is de opkomst goed.
Berlaar kent een actieve seniorenraad met 27 leden. Naast de 4 seniorenbonden zetelen
er ook onafhankelijke senioren in de raad. De seniorenbonden krijgen een subsidie van
150 euro per vereniging via het subsidiereglement voor de socio-culturele en
seniorenverenigingen.
Sinds 2015 worden er verschillende activiteiten en projecten georganiseerd waarbij
senioren en jeugd elkaar helpen en aanvullen. Zo waren er al gemeenschappelijke
adviesraden, hielpen jongeren hun oudere dorpsgenoten met hun telefoon tijdens het
smartphoneproject en komen senior en jeugd elkaar tegen op de Plusparty of de Dag van
de Jeugdbeweging.
Cultuur
In Berlaar zijn er 30 verschillende socio-culturele verenigingen actief. De verenigingen
hebben diverse inslagen, waaronder toneel, handwerk, fanfare, (oud)strijders, senioren,
zang, zorg, levende geschiedenis/cultuur, mannen/vrouwen, … Zij genieten goede
logistieke ondersteuning met eerder beperkte subsidies. Voor hun vergaderingen en
activiteiten moeten de meeste verenigingen een beroep doen op de lokalen van de
privésector; slechts enkele beschikken over een eigen lokaal. De subsidie aan socioculturele verenigingen bedraagt 150 euro, eventueel vermeerderd met enkele
bijkomende subsidies voor hulp als meewerkende vereniging en optredens van fanfares.
Geografisch gezien ligt Berlaar tussen Heist-op-den-Berg en Lier, die beiden een
uitstekend cultuurcentrum hebben met een goed en gevarieerd aanbod. Mogelijk schept
dit opportuniteiten voor samenwerking door bijvoorbeeld een korting voor Berlaarse
inwoners, inspraak in de programmering en overzicht van het aanbod. Een eigen
multifunctionele zaal zou echter wel een meerwaarde bieden voor de organisatie van
eigen activiteiten en voor de verschillende verenigingen zonder lokaal.
Jaarlijks worden er een 15-tal buurtfeesten georganiseerd en er komen er elk jaar bij.
Hiervoor krijgen de initiatiefnemers 125 euro via een subsidiereglement.
De cultuurraad met 16 leden komt viermaal per jaar samen, overlegt over de verwachte
activiteiten en verleent advies over gemeentelijke zaken. De gemeente Berlaar neemt
deel aan een aantal Vlaams ondersteunde activiteiten, zoals de 11-juliviering en Open
Monumentendag, en doet hierbij soms een beroep op de medewerking van erkende
socio-culturele verenigingen, die hiervoor extra subsidies ontvangen. Daarnaast
organiseert de gemeente Berlaar afwisselend Tijd voor Creativiteit en Muzikale Tuinen in
samenspraak met een delegatie van de cultuurraad.
Door toetreding bij het samenwerkingsverband Kempens Karakter krijgt de gemeente
veel ondersteuning bij het organiseren van activiteiten en het opzetten van projecten die
het gemeentelijke erfgoed belichten.
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Toerisme
Berlaar is een mooie landelijke gemeente waar het heerlijk fietsen en wandelen is.
Talrijke fiets- en wandeltrajecten doorkruisen de gemeente. Ook op toeristisch vlak
geniet de gemeente Berlaar ondersteuning van de erfgoedcel Kempens Karakter voor
deelname aan of organisatie van verschillende initiatieven. Door het grote actieveld
wordt een breed spectrum van deelnemers bereikt.
Sport
In 2016 en 2017 werd een masterplan sport opgemaakt. Alle sportinfrastructuur in de
gemeente werd in kaart gebracht. Berlaar heeft een gemeentelijke sporthal, twee
gemeentelijke turnzalen en een multifunctionele sportzaal (Sportschuur) die wordt
verhuurd aan verenigingen en inwoners. De sporthal staat er sinds het einde van de
jaren 80, maar is intussen versleten. Ook de Sportschuur gaat al lang mee, maar wordt
door een vereniging goed onderhouden. De turnzalen zijn in betere staat.
Berlaar telt 37 verschillende sportverenigingen op het grondgebied. Volgende sporten
komen aan bod: basketbal, badminton, biljartsport, duivensport, hondensport, muaythai/kicboxing/boxing, ropeskipping, karate, paardrijden, vissen, motorsport,
hondendressuur/ringsport, dansen, tafeltennis, tennis, gymnastiek, voetbal, wandelen,
zaalvoetbal, wielertoerisme, supportersclub, volleybal en petanque.
Berlaar kent ook een actieve sportraad met 24 leden.
Door de groei van jeugdspelers in de Berlaarse verenigingen is er een tekort aan vrije
ruimte in de sporthal. Vooral de uren tussen 17 uur en 20 uur zijn zeer gegeerd.
Op het gebied van outdoorterreinen bezit de gemeente het sportcentrum Doelvelden en
de voetbalterreinen aan de Liersesteenweg en de Melkouwensteenweg. Deze
accommodaties worden gebruikt door de lokale voetbalverenigingen. De gebouwen die
op deze locaties staan (kantine en kleedkamers) zijn zeer verouderd en dringend toe aan
renovatie/vernieuwing.
In 2017 opende de secundaire school een nieuwe sporthal in het centrum van Berlaar,
maar deze mag voorlopig niet naschools gebruikt worden.
Omdat er bij de clubs weinig noodzaak is aan sportclubondersteuning (vormingen), wordt
er ook minder op ingezet. Vrijwilligers vinden blijft moeilijk, zowel in clubverband als
voor de gemeentediensten. Professionele lesgevers zijn duur. Hier en daar wordt
gezondheid geïntegreerd in de sportactiviteiten. De minder gezonde hapjes worden
vervangen door gezonde alternatieven.
Bibliotheek
Berlaar beschikt alleen over een hoofdbibliotheek, er zijn geen uitleenposten. In de
bibliotheek werken 7 medewerkers. Sinds enkele jaren doet de bibliotheek een beroep op
vrijwilligers, die voor diverse taken worden ingezet.
De gemeentelijke openbare bibliotheek in Berlaar mag 19,4% van de bevolking tot haar
leners rekenen. Hiermee scoort Berlaar iets hoger dan de cluster (17,8%), maar lager
dan Vlaanderen (21%).
Er is een Raad van Beheer met 15 leden, samengesteld volgens de wetgeving in het
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Cultuurpact.
Een aantal lagere scholen komen maandelijks langs voor klasuitleningen. Op vraag
worden ook boekenpakketten samengesteld voor de klassen. Verder zijn er, op aanvraag,
ook bibliotheekintroducties. De bibliotheek fungeert als ontmoetingsplaats en verspreidt
kennis door het organiseren van cursussen en lezingen. Zo werkt ze onder meer samen
met de bibliotheken van Bonheiden, Duffel, Mechelen, Nijlen, Putte en Sint-KatelijneWaver voor het organiseren van de lezingenreeks ‘Blikopener’.
De archiefraad telt 12 leden en vergadert vier keer per jaar. Het doel van deze
adviesraad is het bewaren, bijeenbrengen en verkrijgen van het archief over Berlaar. Hij
staat ook in voor het catalogeren en ordenen van het archief tot een bruikbaar geheel.
Ten slotte organiseert de archiefraad verschillende activiteiten over de geschiedenis, de
heemkunde en de folklore van Berlaar.
OCMW
Het OCMW van Berlaar werkt samen met ’t Vlammeke en Woonhulp Lier. Beide
organisaties zetten zich in om kwetsbare doelgroepen te laten deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten. ’t Vlammeke heeft een sociaal reisbureau in samenwerking met
Toerisme Vlaanderen, Rap op Stap genaamd. Cliënten kunnen bij ‘t Vlammeke een
aanvraag voor vakantieparticipatie indienen en gebruik maken van het fonds
vrijetijdsparticipatie (80% van de zelfgekozen activiteit wordt terugbetaald). Daarnaast
werden er het afgelopen jaar onder andere uitstappen naar toneel, Swingpaleis,
Schlagerfestival en Night of the Proms.georganiseerd Tegen een democratische prijs
kunnen cliënten deelnemen. Twee keer per jaar evalueert de Sociale dienst samen met ’t
Vlammeke wat goed en wat minder goed loopt. Woonhulp Lier organiseert naast de
woon- en werkclub ook yogalessen en een naaiatelier. Daarnaast speelt de organisatie in
op vragen van cliënten.
Vrijwilligers
Verschillende gemeentelijke werkingen steunen op vrijwilligers: compostmeesters,
huisfotografen, cultuur, toerisme- en erfgoedevenementen, zwerfvuilmeters en –peters,
jeugdactiviteiten, speelpleinwerking, logistieke hulp in de bibliotheek, taallessen,
ondersteuning asielzoekers, project vereenzaming en verjaardagsbezoekjes,
sportevenementen, … Bij enkele initiatieven staat er ook een vergoeding tegenover het
engagement: speelpleinmonitoren, taallessen, … In totaal zijn er ongeveer 150
vrijwilligers actief in Berlaar.
Ook de verschillende adviesraden zijn bemand met vrijwilligers. Hier gaat het om een
200-tal personen. Beide groepen worden, samen met de bestuursleden van de
verschillende verenigingen, elk jaar bedankt tijdens het vrijwilligersfeest in september. Er
is één vrijwilligerscoördinator binnen de gemeente die de lijnen voor de
vrijwilligersadministratie en –procedure uitzet, bewaakt en communiceert naar de
respectievelijke ambtenaren. Zij voert ook gesprekken met mensen die interesse hebben
in het opnemen van een vrijwillig engagement.
2. 1. 3. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
Jeugd
Gemiddeld stagneert het aantal kinderen en jongeren. Bij de subgroepen is er echter wel
een verschil te merken.
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Tabel Evolutie jongeren naar leeftijd

Het aantal kleuters daalt en er is bijna geen evolutie bij de kinderen tot 12 jaar. Het
aantal jongeren tussen 12 en 18 jaar is wel gestegen, alsook de groep tussen 25 en 30
jaar. Bij de jongeren tussen 18 en 25 jaar is geen evolutie te merken.
Jongeren engageren zich minder lang in de jeugdbeweging en voor de speelpleinwerking.
De gegevens van 2014 tot en met 2017 wijzen uit dat 44 jongeren slechts één zomer
meedraaiden op het speelplein. 29 jongeren bleven twee zomers, 19 vrijwilligers sloten
hun engagement na drie zomers af. 13 jongeren zijn reeds vier jaar of meer actief op het
speelplein.

Aantal jongeren
(totaal= 105 unieke
jongeren)

Max. aantal zomers

Percentage

44

1

42%

29

2

27%

19

3

19%

13

4 (of meer)

12%

Tabel Engagement jongeren voor speelpleinwerking

Het opmaken van de jaarlijkse planning is dan ook niet evident. De
vrijwilligersvergoeding die wordt voorzien voor de monitoren weegt niet op tegen het
loon van een vakantiejob. Toch lukt het voorlopig nog om elk jaar een 50-tal
verschillende monitoren in te zetten.
In 2017 waren er 380 kinderen ingeschreven bij Kriebels. 315 ervan kwamen ook
werkelijk naar het plein. 15 kinderen genoten het kortingstarief voor OCMW- en
gemeentepersoneel, 10 kinderen kwamen vanuit Kinderland en voor 17 kinderen en
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jongeren kwam het OCMW tussen in de dag- en uitstapprijs. Over het algemeen kent het
aantal deelnemers een dalende trend: van 352 kinderen in 2014, over 327 in 2015 en
334 in 2016 naar 315 in 2017. De tienerwerking vertoont de duidelijkste afname.
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Tabel leeftijden speelplein (1 = groepje 1, 2= groepje 2, 3 = groepje 3, 4 = groepje 4, 5 = tieners)

In 2018 is de herinrichting van het terrein gepland. Er komt een natuurspeeltuin die zal
worden opengesteld buiten de speelpleinweken.
Het wordt steeds belangrijker om een kindvriendelijk beleid te voeren. De weerslag voor
kinderen bij het uitwerken van een deelgebied moet een prioritair aandachtspunt worden.
Dit zou moeten leiden tot een organisatiebrede natuurlijke reflex om beslissingen af te
toetsen aan de impact op kinderen en jongeren.
Senioren
Senioren blijven langer actief. De pensioenleeftijd werd verhoogd, waardoor senioren
langer zullen werken. Er werden bovendien systemen ingevoerd waardoor het mogelijk
wordt om ook na pensioenleeftijd te blijven werken.
Het aantal 55-plussers stijgt de laatste jaren. Deze evolutie valt vooral op bij de 55 tot
75-jarigen en de 85 tot 95-jarigen. Het aantal 75 tot 85-jarigen blijft gelijk.
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Tabel Cijfers evolutie senioren
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Cultuur
Buurtfeesten zitten duidelijk in de lift. Verschillende buurten hebben een eigen werking
met een buurtfeest als kers op de taart. Het is belangrijk dat de gemeente deze
buurtinitiatieven blijft steunen.
Sport
Evenementen georganiseerd door de gemeente worden duidelijk geapprecieerd. Dat
blijkt duidelijk uit de deelnemersaantallen die groeien of gelijk blijven, bijvoorbeeld de
winterwandeling, de sporteldag, …
Sporters trekken er vaker alleen op uit. Ook zij moeten de mogelijkheid hebben om hun
sport te beoefenen. Daarnaast moeten nieuwe sporten kansen krijgen om zich te
profileren.
Verenigingen werken allemaal binnen hun vakgebied, maar kampen wel met dezelfde
problemen: tekort aan infrastructuur, versleten infrastructuur, gebrek aan financiën,
gebrek aan vrijwilligers. Door samen te werken, kunnen er opportuniteiten ontstaan (en
misschien zelfs fusies van clubs).
Bibliotheek
De rol van de bibliotheek als kenniscentrum en ontmoetingsplek wordt steeds
belangrijker. Er worden meer lezingen en cursussen georganiseerd; ook externen kunnen
er vergaderen, samenkomen of activiteiten ontplooien. Zo is er sinds enkele jaren een
praatcafé voor anderstaligen, georganiseerd vanuit de GROS, vergaderen de
seniorenraad en de archiefraad er regelmatig en houdt Wijkwerken er kantoor op
woensdagvoormiddag.
De bibliotheek moderniseert en stapt over naar zelfuitleen (RFID) en het aankopen van
kastklare boeken, zodat meer ingezet kan worden op kerntaken. Over enkele jaren zal de
bibliotheek deel uitmaken van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem dat, naar
verwachting, alle bibliotheken van Vlaanderen zal omvatten.
Het aantal bibliotheekleden kende in 2017 een lichte daling ten opzichte van 2016, maar
ligt nog steeds hoger dan de voorgaande jaren; er wordt circa 20% van de bevolking
bereikt.
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Tabel Bibliotheek: evolutie van het aantal leners
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Er worden regelmatig cursussen georganiseerd (computer, smartphone, tablet,
fotografie, ...) en ook lezingen over allerlei thema’s.

Aantal deelnemers cursussen en
lezingen
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Tabel Bibliotheek: aantal deelnemers aan cursussen, lezingen,...

Hoewel het aantal deelnemers nog veel hoger ligt dan in de jaren vóór 2014, is er na
2014 toch een daling te merken. Het blijkt de jongste jaren moeilijker om cursussen
‘computer en media’ volzet te krijgen. Het aantal Blikopenerlezingen ging van vier per
jaar naar twee per jaar.
Het aantal uitleningen (inclusief verlengingen) blijft stabiel.
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Tabel Bibliotheek: evolutie van het aantal uitleningen inclusief verlengingen

OCMW
Kansarmoede stijgt elk jaar opnieuw. Zo steeg het aantal leefloners en equivalent
leefloners van 3,19 per 1.000 inwoners (2016) naar 3,55 per 1.000 inwoners (2017) in
Berlaar. Mensen in armoede besparen in de eerste plaats op vrijetijdsactiviteiten, zodat
ze andere levensnoodzakelijke producten wel kunnen aankopen. Dat gaat niet alleen ten
koste van een goede naschoolse vrijetijdsactiviteit voor de kinderen, ook de ouders zelf
nemen minder deel aan activiteiten.
Elk jaar ontvangt het OCMW van de Vlaamse overheid een subsidie ‘Participatie en
sociale activering’. Hierdoor krijgen gezinnen en alleenstaanden ondersteuning bij de
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betaling van onder meer schoolfacturen, maar ook bijvoorbeeld bij het betalen van het
lidgeld van een sportclub. Elk jaar opnieuw blijkt dit budget ontoereikend om aan de
noden te beantwoorden en blijven er mensen in de kou staan.
Ouders in armoede worden aangemoedigd om hun kinderen te laten deelnemen aan het
speelplein. In 2016 namen 7 kinderen via het OCMW Berlaar deel aan de
speelpleinwerking voor een totaal bedrag van 737 euro. In 2017 was er een stijging en
werd een ruimer publiek bereikt, maar de frequentie was minder hoog: 17 kinderen
namen deel voor een bedrag van 676 euro. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar
kinderen die de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. Zeker als ze thuis geen
Nederlands praten, is het belangrijk om tijdens de zomervakantie de taal blijven oefenen.
In 2016-2017 veranderde de vluchtelingenstroom. Door oorlog in onder andere Syrië en
Afghanistan stijgt de instroom van asielzoekers. Deze mensen krijgen sneller dan
voordien een statuut toegekend, waardoor ze eerder op zoek moeten gaan naar
huisvesting, een school, enzovoort. Hun kennis van het Nederlands is vaak onbestaande
of ondermaats met als gevolg dat ze belangrijke informatie missen. Deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten staat dan ook vaak onderaan de lijst, terwijl contact met
Nederlandstalige burgers een enorme meerwaarde kan zijn. Door samen te werken met
vrijwilligers wordt er getracht om nieuwkomers meer te laten deelnemen aan activiteiten.
Het OCMW Berlaar is aangesloten bij het steunpunt vakantieparticipatie. Mensen die om
financiële redenen of wegens bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap
kunnen, kunnen gebruik maken van dit initiatief. In 2017 registreerde het OCMW Berlaar
14 uitstappen tegenover 18 in 2016. Deze daling kan enerzijds verklaard worden doordat
de cliënt zelf lid kan worden van het steunpunt vakantieparticipatie. Anderzijds kunnen er
eveneens aanvragen lopen via ’t Vlammeke, waar ook vaak het aandeel van de cliënt ten
laste wordt genomen.
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2.1.4 K INDEROPVANG

EN ONDERWIJS

2. 1. 4. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 4. 2 U i tg a n gs p os it i e
Kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang Roefels werd door de gemeente opgestart in 1992 en
situeert zich op twee locaties: Berlaar Centrum en Berlaar Heikant. De locatie Centrum is
een nieuwbouw sinds 1 juli 2016 met 138 erkende kindopvangplaatsen. ’s Morgens
worden er maximaal 7 begeleiders ingezet, ’s avonds 9. Dat aantal is nodig om een
veilige verplaatsing van en naar de scholen te waarborgen. ’s Morgens zijn er gemiddeld
35 kinderen, ’s avonds 70. Woensdagen zijn eerder kalm, met een gemiddelde van 30
kinderen. De piekuren situeren zich tussen 7.30 uur en 8.00 uur en na schooltijd tot
16.30 uur.
Locatie Heikant is gelegen in de oude pastorij, net naast de kerk. BKO neemt een deel
van het gelijkvloers in en de volledige eerste verdieping. Doorheen de jaren is het
gebouw opgewaardeerd met kleine opsmukwerkjes, maar anno 2018 voldoet het amper
om de kinderen op te vangen en dringen renovatie en uitbreiding zich op. Er worden ’s
morgens en ’s avonds 2 begeleiders ingezet. ’s Morgens zijn er gemiddeld 10 kinderen, ’s
avonds 35. De piekuren situeren zich tussen 7.00 uur en 7.30 uur en na schooltijd tot
16.30 uur. Op woensdag sluit de locatie om 14 uur. De overige kinderen worden dan
overgebracht naar locatie Centrum.
LEEFTIJD
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Tabel kinderen per geboortejaar
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In 2015 waren er vooral 4- tot 7-jarigen aanwezig met hierop volgend de 8- tot 10jarigen. In 2016 waren er vooral 5- tot 7-jarigen aanwezig met hierop volgend de 8- tot
10-jarigen. In 2017 waren er vooral 6- tot 8-jarigen aanwezig met hierop volgend de 5jarigen en de 9- tot 10-jarigen.
De grootste groep van 2015 verschuift mee doorheen de jaren. Het is niet zo dat een
bepaalde leeftijdsgroep steevast overheerst. Naarmate de kinderen ouder worden en
naar de lagere school gaan, vinden ouders het makkelijker om ze naar een
buitenschoolse opvang te brengen. Vanaf het vierde leerjaar daalt het aantal, omdat
kinderen die dichtbij wonen vaak rechtstreeks van school naar huis mogen fietsen of
stappen.
Aantal aanwezige kinderen derde kwartaal
MAAND
2015
Juli
47
Augustus
50
September
128
Tabel kinderen per maand

2016
38
41
117

2017
42
44
116

Tijdens de vakantieweken komen er beduidend minder kinderen dan tijdens het
schooljaar. Deze verschuiving doet zich al enkele jaren voor, terwijl er vroeger steevast
een overbezetting was tijdens de vakanties. Anderzijds zijn er tijdens de schoolvakanties
ook een aantal kinderen die exclusief dan naar Roefels komen.
Roefels omvat 16 halftijdse contracten voor begeleiders en één voltijds contract van
coördinator. Eén begeleider werkt voltijds, waarvan 19 uur als begeleider in de
kinderopvang en 19 uur als administratieve kracht. De begeleiders werken in een
roulatiesysteem van 15 weken en staan 11 weken in locatie Centrum en 4 weken in
locatie Heikant. De begeleiders zijn moeilijk inzetbaar op andere diensten om hun
halftijds contract uit te breiden. Er wordt wel flexibel omgesprongen met begeleiders die
een tweede baan vinden om deze te laten aansluiten op de werkuren van Roefels.
Op schooldagen moeten gezinnen niet vooraf inschrijven, tijdens vakantiedagen wel.
Sinds 2016 maakt Roefels gebruik van Foxi (voorheen Xio), een online inschrijfsysteem.
Hierdoor kunnen ouders vier weken op voorhand hun kind(eren) inschrijven voor de
komende vakantie. Bij de start van dit systeem schreven vele ouders hun kinderen
onmiddellijk in. Een jaar na de eerste ingebruikname kennen de ouders het systeem en
wachten de meeste langer om in te schrijven. Daardoor zijn er ook maar weinig
annulaties die aangerekend moeten worden. Tijdens de zomervakantie 2017 waren er
slechts vier gezinnen die twee tot drie dagen annuleerden.
Naast Roefels zijn er nog twee buitenschoolse kinderopvang-initiatieven via
privépersonen. De Kikker is werkzaam in de basisscholen Heilig Hart van Maria afdeling
Pastorijstraat en Misstraat. De Lotus is gevestigd in de basisschool De Lotusbloem.
Aantal kinderen per school/per maand
SCHOOL
2015
Buiten Berlaar
11
Balderschool
6
Lotusbloem
22
Kleine Kangoeroe
10
GBS Centrum
43
GBS Heikant
81
H.H. Maria Pastorijstraat
104
H.H. Maria Misstraat
61

2016
4
3
8
9
60
97
93
47
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2017
1
5
9
9
59
79
97
24

Het aantal kinderen van De Lotusbloem zakt sinds 2016 doordat de school sindsdien een
eigen opvang heeft na schooltijd. ’s Woensdags komen er wel nog kinderen naar Roefels,
omdat de opvang op school maar open is tot 14 uur.
Ook het aantal kinderen van Heilig Hart van Maria afdeling Misstraat kent een duidelijke
afname. Sinds het schooljaar 2016-2017 beschikken zij over een buitenschoolse
kinderopvang (De Kikker) in hun school. Deze opvang is duurder dan Roefels, maar de
afstand van de school naar de nieuwe locatie van Roefels blijkt soms een
doorslaggevende factor.
Het aantal kinderen van de gemeentelijke basisschool De Stap is gestegen sinds 2016,
sinds de gezamenlijke start van kinderopvang en school in het nieuwe gebouw.
Voor de opvang van de jongste Berlaarnaartjes bestaan er een aantal particuliere
initiatieven: kinderdagverblijf Wolkewietje (dat tevens een loketfunctie rond
kinderopvang aanbiedt), minicrèche Giegel, kinderdagverblijf De Kleine Lotus,
kinderdagverblijf Het Toverhuisje, kinderdagverblijf Engeltjes en Bengeltjes en
verschillende kinderopvanggezinnen. Het Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning Kinderland helpt en begeleidt gezinnen met kinderen tussen 0 en
12 jaar, die tijdelijk met moeilijkheden geconfronteerd worden. Van 2009 tot 2015 kende
Berlaar een groei van kinderopvangplaatsen (24,8%). Deze trend zette zich echter niet
verder en in 2016 daalde dit aantal met 8,2%. Deze trend is eveneens, maar in kleinere
mate, zichtbaar in de cluster (-1,9%) en in Vlaanderen (-0,3%).
De coördinator van Roefels is tevens secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang, het
lokale netwerk rond kinderopvang in Berlaar. Vertegenwoordigers van de diverse actoren
(de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), gebruikers zoals oudercomités, ouders, het lokale
bestuur en ook andere belanghebbenden maken er deel van uit. Het Lokaal Overleg
Kinderopvang heeft de volgende opdrachten:
•
•
•
•

het lokaal bestuur adviseren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, bij de opmaak, de
uitvoering en de bijsturing van de beleidsdoelstelling voor kinderopvang.
het lokaal bestuur adviseren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, met betrekking tot
de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen alle leden
van de raad.
het voorstellen van initiatieven om de bevolking te bevragen en te sensibiliseren,
inspraak te organiseren en informatie te verspreiden inzake kwesties op lokaal
vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de gezinnen, kinderen en jongeren
aanbelangen.

Het LOK bestaat uit 20 leden, vergadert minstens één keer per jaar, organiseert één
infoavond over opvoeden per jaar en organiseert het geboortebos.
Roefels werkt samen met andere diensten van de gemeente. Tijdens de zomervakantie
wordt er voor en na de speelpleinwerking opvang aangeboden voor de kinderen.
Kinderen die in de opvang aanwezig zijn, krijgen ook de kans om mee te doen met de
activiteiten van de dienst Vrije Tijd tijdens bijvoorbeeld de paasvakantie. Verder is er ook
een samenwerking met de bibliotheek. Elke vakantiewerking en elke opstart van een
nieuw thema wordt er materiaal ontleend. Op woensdag kunnen kinderen die in locatie
Centrum aanwezig zijn, de lessen van de muziekschool volgen die doorgaan in de
gemeentelijke basisschool De Stap. Kinderen die in locatie Heikant aanwezig zijn, kunnen
Pagina
36

op woensdag deelnemen aan de typlessen in de gemeentelijke basisschool van Heikant.
Het tarief van kinderopvang wordt berekend op basis van de inkomensgegevens van de
ouders. Toch kan er in bepaalde omstandigheden, zoals een plotse daling van het
inkomen, nood zijn aan een afwijking. Sinds 1 april 2014 hebben ouders in specifieke
situaties recht op een individueel verminderd tarief. Indien de ouders dit verminderde
tarief niet kunnen betalen of indien ze niet voldoen aan de voorwaarden, kan het OCMW
een OCMW-tarief toekennen. Het OCMW voert daarvoor een sociaal en financieel
onderzoek uit. Tot nog toe ontving het OCMW Berlaar slechts één vraag naar een
verminderd OCMW-tarief (in 2017). Momenteel kent Roefels 385 actieve gezinnen (269
uit Berlaar – 116 van buiten Berlaar), waarvan er 370 het normale tarief betalen, 10
genieten van de korting voor personeelsleden en 5 het verminderde tarief toegekend
hebben gekregen.
Onderwijs
Qua onderwijs behaalt Berlaar een goed cijfer op het rapport. Over de hele lijn ligt het
aantal schoolgaanden ten opzichte van de respectievelijke populatie erg hoog. Voor
kleuteronderwijs bedraagt dit 118,1%, voor lager onderwijs 115,4%, voor secundair
onderwijs 141,4%. Dat is aanzienlijk meer dan in de cluster (101,4%, 93,7% en 30,4%)
en in Vlaanderen (102,5%, 100% en 106%). Het aanbod aan scholen is in Berlaar dan
ook ruim. Naast de gemeentelijke basisschool op twee locaties telt Berlaar ook een aantal
scholen van het gemeenschapsonderwijs en van het vrije net, namelijk basisscholen De
Lotusbloem, Instituut Heilig Hart van Maria, De Kleine Kangoeroe en De Balderschool en
de secundaire school Instituut Heilig Hart van Maria. In al deze scholen samen bedraagt
het aantal leerlingen 2.351. Daarnaast heeft Berlaar een eigen afdeling van de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier. Hierin worden 82 leerlingen
klaargestoomd tot muzikant, acteur of danser. Een bijkomende positieve vaststelling is
dat het aandeel schoolse vertraging, vooral in het secundair onderwijs, veel lager ligt dan
in de cluster en in Vlaanderen. Voor het lager onderwijs ligt dit in Berlaar op 8,2%, in de
cluster op 7,8% en in Vlaanderen op 12,3%. Voor het secundair onderwijs bedraagt het
aandeel schoolse vertraging in Berlaar 9,2%, in de cluster is dit 13,7% en in Vlaanderen
zelfs 27%.
In Berlaar wonen ongeveer 1.100 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud. Daarvan gaat de
grote meerderheid naar school in Berlaar, namelijk 922 kinderen. De gemeentelijke
basisschool neemt daarvan bijna de helft voor haar rekening (409 kinderen). De kinderen
die buiten Berlaar naar school gaan, gaan meestal naar Lier (88 kinderen) of Heist-opden-Berg (38 kinderen).
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De gemeentelijke basisschool Berlaar bestaat uit twee vestigingen: Berlaar Heikant en De
Stap. Beide vestigingen waren oorspronkelijk jongensscholen. De voorbije jaren liepen er
echter meer meisjes dan jongens school. Sinds schooljaar 2016-2017 is hierin een
kentering gekomen.

De Stap is gehuisvest in een nieuwbouw sinds 1 september 2016 en telt 157 leerlingen:
52 kleuters en 105 kinderen in de lagere school (cijfers van 1 februari 2018). De school
is gevestigd net buiten het centrum, wat voor- en nadelen heeft. Er zijn nog
verschillende andere basisscholen in het centrum, wat de ouders de mogelijkheid geeft
om hun keuze te maken.
De afdeling Heikant is een samensmelting van de vroegere (vrije) meisjesschool en de
gemeentelijke jongensschool. De vroegere jongensschool werd uitgebreid met een
nieuwbouw en telt 252 leerlingen, waarvan 85 kleuters en 167 kinderen in de lagere
school. In Heikant zijn er geen andere scholen en gaan bijna alle kinderen naar de
gemeenteschool.
De school kent twee directeurs (1,5 ambt), die samen de verantwoordelijkheid dragen
voor beide scholen. Er zijn in totaal 32 leraren en twee halftijdse administratieve
medewerkers. Meerdere leraren zijn werkzaam in beide vestigingen.
Sinds enkele jaren hanteert de Vlaamse overheid voor de toekenning van de
werkingsmiddelen en het lestijdenpakket enkele criteria, die er voor zorgen dat alle
kinderen gelijke kansen krijgen. In de lagere school gaat het percentage kinderen dat
aantikt voor de leerlingenkenmerken elk jaar verder in dalende lijn. In de kleuterschool
wisselen stijgingen en dalingen elkaar af.
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Over het algemeen zijn er in de gemeenteschool van Berlaar procentueel minder
zittenblijvers dan in de hele gemeente. Het eerste leerjaar vormt hierop een
uitzondering. Daar zitten procentueel gezien meer zittenblijvers dan in de andere scholen
van de gemeente.
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Als netneutrale regisseur is er voor de gemeente ook een rol weggelegd op het vlak van
flankerend onderwijsbeleid, een geheel van acties om een onderwijsbeleid te ontwikkelen
in samenwerking met lokale actoren, zodat extra mogelijkheden ontstaan. Het flankerend
onderwijsbeleid is in het bijzonder op de gelijke onderwijskansen gericht en wordt bij
voorkeur aangestuurd door een netoverschrijdende gemeentelijke onderwijsraad. Dat is
in Berlaar nog niet het geval.
Naast hun kerntaak worden de scholen steeds meer geconfronteerd met een aantal extra
maatschappelijke opdrachten: de veiligheid van en naar de school, de spijbel- en
drugsproblematiek en de kleuterparticipatie. Deze opdrachten staan in de rand van het
schoolse gebeuren en hebben niet rechtstreeks een link met de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen. Het gemeentebestuur kan hiervoor extra middelen ter beschikking stellen
om in samenspraak met alle actoren binnen het onderwijslandschap deze extra
maatschappelijke opdrachten te helpen verwezenlijken.
Momenteel bestaat in Berlaar het OOG (overleg onderwijs-gemeente): dat is een
overlegorgaan waarin de directies van de basisscholen vertegenwoordigd zijn met een
werking die zich voornamelijk toespitst op verkeersveiligheid (octopus, verkeersshows,
gemachtigde opzichters) en milieu (zwerfvuilactie). Dit orgaan biedt mogelijkheden tot
uitbreiding om ook de andere taken/acties rond flankerend onderwijsbeleid mee op te
nemen. De samenstelling moet dan worden uitgebreid met de secundaire school, de
muziekschool, een ambtenaar flankerend onderwijsbeleid, …
Op dit ogenblik ondersteunt de gemeente de scholen, via het OOG, al op volgende
vlakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logistieke ondersteuning via de uitleendienst (materialen voor schoolfeesten e.d.)
ter beschikking stellen van materiaal voor fietsparcours (via de politiezone)
faciliteren van de fietsbehendigheidsproeven en het fietsexamen van de
politiezone
ondersteunen van verkeersacties zoals “Sam De Verkeersslang”
organiseren van de verkeersshows voor kleuters en lagere school
organiseren van de veldloop in samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport
organiseren van Sport na School
organiseren van kleutersportdagen
uitbouwen educatieve route op begraafplaats
…

2. 1. 4. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
Voor alle diensten blijft het moeilijk om een team volledig bemand te houden. In de
buitenschoolse kinderopvang solliciteren vooral jonge mensen die net hun diploma
kinderzorg hebben behaald of mensen van middelbare leeftijd die om diverse redenen op
zoek zijn naar een halftijdse functie en geen zorg meer dragen voor (eigen) kleine
kinderen.
Dat heeft als gevolg dat er een stevige uitstroom is van jonge collega’s die op relatief
korte termijn op zoek gaan naar een voltijdse functie of een functie die te combineren is
met jonge kinderen. De oudere medewerkers hebben het soms moeilijk met de snel
wijzigende regelgeving en verantwoordelijkheden. Sommige vallen hierdoor uit. De
begeleiders in de kinderopvang zijn voornamelijk vrouwen, waardoor vervangingen
wegens zwangerschap en ouderschapsverlof vaak voorkomen. Dat is echter geen
sinecure. Op de recente vacatures kwam erg weinig respons.

Pagina
40

Begeleiders hebben een diploma kinderzorg of een diploma behaald via VDAB. Deze
studierichtingen focussen zich vooral op kinderzorg in crèches. Dat maakt dat vele
begeleiders amper kennis hebben van de werking van een BKO bij indiensttreding. Dat
komt meestal tot uiting tijdens het actief spelen met kinderen en het opnemen van
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van taken. De coördinator spendeert veel tijd aan
het coördineren van, bijsturen van en richting geven aan de begeleiders.
Op het vlak van aantal kinderen zien de volgende jaren er minder rooskleurig uit. In
2018 stappen de kinderen met geboortejaar 2015 in, een jaar waarin amper 82
geboortes werden geregistreerd. Dit moet bekeken worden tegenover de verwachte
uitstroom van kinderen met geboortejaar 2005, een jaar waarin 136 kinderen werden
geboren. Dit zal automatisch resulteren in een lager aantal kinderen in de buitenschoolse
kinderopvang.
13,9% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder bezit geen diploma of enkel een
diploma van het lager onderwijs. Een vijfde van de bevolking heeft slechts een diploma
van het lager secundair onderwijs. Voor 35,7% is het hoger secundair het hoogste
onderwijsniveau en 29,9% heeft een diploma van het hoger onderwijs. Hierin is het nietuniversitair onderwijs van het korte type of de professionele bachelor het best
vertegenwoordigd. Het aandeel van deze diploma’s ligt hoger bij vrouwen dan bij
mannen. Bij mannen zijn de diploma’s van het lange type dan weer populairder dan bij
vrouwen.
Het onderwijsniveau van de Belgische bevolking is tussen 1986 en 2016 sterk
toegenomen. In 1986 had 65,1% van de mannen en 71,2% van de vrouwen van 15 jaar
en ouder hoogstens een diploma van het lager secundair onderwijs. Dat percentage
laaggeschoolden daalde de afgelopen decennia zowel bij mannen als bij vrouwen tot
onder de 40%. De afname van het aantal laaggeschoolden ging bij beide geslachten
gepaard met een toename bij zowel de gemiddeld- als de hooggeschoolden.
In België was in 2016 45,6% van de 30 tot 34-jarigen in het bezit van een diploma van
het hoger onderwijs. België scoort daarmee ruim boven het Europese gemiddelde, dat
39,1% bedraagt. Vrouwen scoren hier beduidend beter dan mannen. In België bezit
50,7% van de vrouwelijke 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs,
tegenover 40,4% van de mannen van 30 tot 34 jaar.
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2.1.5 W ELZIJN ,

ZORG EN GEZONDHEID

2. 1. 5. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 5. 2 U i tg a n gs p os it i e
De doelstellingen qua welzijnsbeleid worden uitgewerkt via het lokaal sociaal beleidsplan
van het OCMW. Deze materie wordt hoe langer hoe inclusiever aangepakt en wordt
gefaciliteerd door de groeiende samenwerking tussen gemeente en OCMW, waarbij de
interactie met andere beleidsdomeinen tot haar recht kan komen. Toch blijft de vraag het
aanbod overtreffen. De vraag naar zorg neemt immers sneller en sneller toe. Hieraan
liggen een aantal fenomenen ten grondslag: de langere levensverwachting en de nood
aan erg gespecialiseerde en diverse zorg, de begeleidingsnood voor jongere mensen, de
toegenomen vraag naar thuisbegeleiding, het steeds lager scorende welbevinden van
bepaalde doelgroepen, …
In onze prestatiemaatschappij ligt het stressniveau bijna permanent hoog, wat ten koste
gaat van de levenskwaliteit en een zware belasting vormt voor de samenleving. In een
doorsnee gezin moeten beide partners vaak uit werken gaan om het leven betaalbaar te
houden. Voor het steeds toenemend aantal alleenstaande ouders zijn de risico’s niet
gering: liefst 10,3% van de Vlamingen leeft in een gezin met een verhoogd
armoederisico. Gezondheidsuitgaven worden uitgesteld, vooral bij kwetsbare groepen.
Mondhygiëne en tandzorg vormen problemen voor veel mensen in armoede. De
financiële drempel om naar de tandarts te gaan is groot. Ook onwetendheid rond
terugbetalingen maakt dat mensen een foute beslissing nemen (verschil
geconventioneerd en gedeconventioneerd). Vaak stellen ze een bezoek aan de tandarts
te lang uit. Gezondheid(szorg) is dikwijls geen prioriteit of gewoon niet haalbaar voor
deze doelgroep. Andere problemen en kosten, en ook vluchtmiddelen (alcohol en/of
drugs), gaan soms voor. Arm maakt nog steeds ongezond en vice versa.
Voor mensen die in kansarmoede leven, is de weg naar welzijnsvoorzieningen vaak
moeilijk en lang: sociale drempels, schaamtegevoel, verkeerde informatie, de dubbele rol
van maatschappelijk werkers als belangenbehartiger én controleur, praktische
problemen, … Een maximale toegankelijkheid van de Sociale dienst is dus een conditio
sine qua non.
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In Berlaar situeert het gemiddelde inkomen per inwoner zich net iets boven het
gemiddelde van de cluster en van Vlaanderen. Het aantal aangiftes onder 10.000 euro
ligt dan weer wat onder het clustergemiddelde en het gemiddelde van Vlaanderen (17,5
tegenover 18,1 en 19,2). Het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarme gezinnen
blijft laag, maar kent niettemin een stijging die veel steiler is dan in het Vlaams gewest
(247% tegenover 85%). Het aantal leefloontrekkers kent in Berlaar een daling van 8,9%.
Dat verschilt met de cluster, waar wel een stijgende tendens (46,3%) vastgesteld wordt.
Zowel in de gemeente als in de cluster is er een piek van het aantal leefloontrekkers vast
te stellen in 2014. De werkloosheidsgraad in de gemeente ligt wat lager ten opzichte van
het Vlaams gewest: 5,8% tegenover 7,8%.
De erkende plaatsen in woonzorgcentra in de gemeente lopen ongeveer gelijk met wat er
in de cluster te zien is (64,46 plaatsen per 1.000 65-plussers tegenover 66,2 plaatsen).
OCMW Berlaar werkt samen met de volledige sociale kaart: mutualiteiten, wijk-werken
en eerstelijnszone (in samenwerking met verschillende gemeenten), centra voor
basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs, agentschap integratie en inburgering,
MMC, … Ook een samenwerking met verschillende lokale organisaties, zoals de
woonzorgcentra (WZC Kloosterhof en WZC Sint-Augustinus), Tarag
(thuisbegeleidingsdienst), Noah (een dagverzorgingstehuis waar personen met een
zorgbehoefte hun dag kunnen doorbrengen), ’t Vlammeke, Welzijnsschakels, …. is
aanwezig. Hierdoor kan het OCMW-cliënteel op een kwaliteitsvolle manier verder
geholpen worden.
Zelf beschikt het OCMW over een Poetsdienst (tot eind 2018), een Klusjesdienst en een
bedeling van warme maaltijden. Dat loopt goed. Tegen een sociaal tarief kunnen mensen
met een beperkt inkomen een klusje in en rondom het huis laten uitvoeren of hun huis
laten poetsen. In mei 2016 werd een klantentevredenheidsenquête onder de gebruikers
van de warme maaltijden afgenomen met zeer positieve resultaten. De bedeling van
warme maaltijden gaat in stijgende lijn. In 2017 werd aan 552 cliënten een warme
maaltijd bedeeld. Dat is goed voor een verdeling van 11.998 maaltijden in 2017. De
Klusjesdienst heeft in 2017 163 cliënten geholpen; de Poetsdienst heeft 937 cliënten
kunnen bedienen. Hiervoor had het OCMW op 31 december 2017 10 poetsvrouwen in
dienst (70% halftijds, 10% voltijds en 20% 4/5de). Er was een actieve wachtlijst van 10
personen op 31 december 2017.
Sinds 2014 werkt de Sociale dienst met een wachtlijst voor schuldbemiddeling. Een
puntensysteem op basis van dossiergrootte en werklast (gaande van 0,5 tot 2) regelt het
toewijzings- en verdelingssysteem. Eind september 2017 stonden er 7 cliënten op de
wachtlijst. De gemiddelde wachttijd bedraagt momenteel twee maanden. Voor
problematieken die minder groot zijn, worden afspraken ingeboekt om een afbetaalplan
op te stellen. Wanneer er sprake is van veel en verschillende schulden, komt de cliënt op
de wachtlijst terecht en worden de schuldeisers daarvan verwittigd.
Waar cliënten vroeger zelf de controle over hun inkomsten terugnamen eens ze
schuldenvrij waren, blijven er tegenwoordig meer en meer cliënten uit voorzorg in
budgetbeheer of- begeleiding. De reden daarvoor heeft soms te maken met niet mee zijn
met de snelle digitale wereld of met aandoeningen als dyscalculie. Om aan deze behoefte
tegemoet te komen, is het OCMW eind 2017 in samenwerking met het Centrum voor
Basiseducatie gestart met een lessenpakket bankieren en papieren. Tijdens deze sessies
wordt er onder meer aandacht besteed aan het uitvoeren van digitale betalingen en de
inhoud van een factuur. Intussen namen er reeds 5 mensen deel aan het traject.
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Voor mantelzorgers voorziet het OCMW een geldelijke ondersteuning in de vorm van een
premie. Die varieert van 35 euro tot 60 euro en wordt onder bepaalde voorwaarden
toegekend. De aanvragen kennen een licht dalende trend: van 64 in 2016 naar 57 in
2017. In 2018 blijft dit aantal ongewijzigd.
In 2017 werd gestart met een nieuw project voor de Berlaarse senioren. Inwoners die in
dat jaar hun 85ste of 86ste verjaardag vierden, kregen een bijzonder
verjaardagsbezoekje van een enthousiaste vrijwilliger. In 2017 werden op deze manier
104 bezoekjes afgelegd. Het project wordt verder gezet in 2018.
Een gezonde woning is belangrijk, maar voor mensen in armoede en beperkte opties op
de huurmarkt is dat niet evident. Vaak komen ze terecht in ongezonde woningen die hun
fysieke en mentale gezondheid aantasten. In Berlaar werd er de afgelopen jaren ingezet
op sociale huisvesting. In 2016 telde Berlaar 143 sociale woningen; in 2017 steeg dit
aantal lichtjes tot 146 woningen. Eind 2016 stonden er 26 Berlaarnaren op de wachtlijst
van SVK Onderdak. Eind 2017 waren dat er al 41. Het is opmerkelijk dat er zo weinig
kandidaat-huurders uit Berlaar ingeschreven zijn bij SVK Onderdak (41 van de 987
kandidaten). Bij Zonnige Kempen bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een kandidaat
uit het werkingsgebied een drietal jaar, te rekenen vanaf inschrijvingsdatum. Eind 2016
stonden er 618 Berlaarse kandidaten op de wachtlijst van Zonnige Kempen. Eind 2017
was dit aantal geslonken tot 556.
Het aantal actieve dossiers leefloon op 1 januari 2017 was 45. Op 1 januari 2018 is dit
aantal gestegen naar 51. Het gaat om 26 alleenstaande personen, 15 personen met
gezinslast, 9 samenwonenden en 1 persoon met co-ouderschap. In 2017 werden in totaal
73 dossiers leefloon behandeld. De eerste vier maanden van 2018 klokken reeds af op 54
dossiers. Hier is dus een duidelijk stijgende tendens te merken.
Het OCMW Berlaar had op 31 december 2017 vier woningen die bestemd zijn voor de
opvang van asielzoekers. Het gaat om drie gezinswoningen waar telkens een gezin van
vier of vijf personen kan verblijven. In de vierde woning verblijven drie alleenstaande
mannen. In het jaar 2017 verbleven zeven gezinnen en zeven alleenstaande mannen in
de Berlaarse LOI’s.
In het jaar 2017 werkten vier mensen in lopende artikel 60-tewerkstellingen. Eén werd
vroegtijdig beëindigd wegens ontslag. De dienst Arbeidstrajectbegeleiding behandelde in
2017 gemiddeld 12 actieve dossiers per maand. In 2017 werden 38 dossiers opgestart,
waarvan 11 uitgestroomd zijn naar werk, 3 gestart zijn met een opleiding, 1 gestart is
met een tewerkstelling binnen de sociale economie en 12 stopgezet zijn vanwege verhuis
of stopzetting dossier leefloon.
De minder mobielencentrale reed in 2017 3.847 ritten voor 456 gebruikers. Hiervoor
hadden ze 36 vrijwillige chauffeurs ter beschikking. De werking van de minder
mobielencentrale kent de afgelopen jaren een grote expansie: +111% gebruikers, +80%
chauffeurs en +116% ritten.
Eind 2015 werd in Berlaar een welzijnsraad opgericht naar aanleiding van de
ondertekening van het charter ‘gezonde gemeente’. Het aantal leden in de raad is echter
beperkt, waardoor de input minimaal is. Voor ondersteuning rond welzijnsthema’s kan de
gemeente een beroep doen op een coach van LOGO Mechelen, maar door interne
problemen binnen LOGO Mechelen krijgt dit weinig vorm. Het LOGO organiseert wel
vormingen en biedt acties aan, maar er is er weinig tot geen persoonlijke begeleiding.
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Het principe van een gezonde gemeente geraakt stilaan geïnfiltreerd in de dagelijkse
werking: gezonde snacks tijdens activiteiten, soep en fruit tijdens het vieruurtje op het
speelplein. Er bestaan ook een aantal preventieve acties met uiteenlopende thema’s
zoals borstkankerscreening, eenzaamheid bij jongeren, darmkankerscreening, leren
fietsen voor volwassenen, …
2. 1. 5. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
De levensverwachting voor ieder stijgt, maar daarom niet zonder fysieke of mentale
problemen. De commissie voor de vergrijzing berekende in 2016 nog dat het aantal
senioren de komende jaren enorm zal toenemen: tegen 2022 zullen er 181.000 67- tot
79-jarigen bijkomen en 22.000 80-plussers. Tegen 2040 lopen deze cijfers op tot
484.000 bijkomende 67- tot 79-jarigen en zal het aantal 80-plussers exploderen: een
stijging van 434.000, tot ruim 1 miljoen. In de zomer van 2017 lanceerde Jo Vandeurzen
zijn oproep tot vorming van eerstelijnszones. Samen met de langere duur van het leven
neemt de vraag naar dikwijls erg gespecialiseerde en diverse zorg immers recht
evenredig toe: mantelzorg, thuishulp, residentiële hulp, … Er dreigt een tekort aan
professionele zorgverleners en bovendien geraken de ziekenhuizen en rusthuizen
overbevolkt. Doelstelling is om met dezelfde middelen hetzelfde te realiseren voor meer
mensen. Er wordt een zorgplan uitgetekend, waarin de patiënt met zorgnood centraal
staat. Dat veronderstelt een goed systeem van zorgdetectie en een kwaliteitsvolle
dienstverlening, die eenvoudig toegankelijk is voor wie er nood aan heeft. De
professionelen in de gezondheidszorg moeten op een duurzame manier te werk gaan,
zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven met aangepaste hulp. De
mantelzorgers spelen daarbij een steeds belangrijker wordende rol.
Parallel met de vergrijzing loopt – jammer genoeg – de vereenzaming van ouderen.
Reeds enkele jaren geleden creëerde het OCMW van Berlaar een meldpunt
vereenzaming, maar het blijft een erg delicaat onderwerp. Dergelijke meldingen komen
slechts uiterst zelden binnen. Er moeten nieuwe wegen worden bewandeld om het
vereenzamings-spook het hoofd te bieden.
Mensen in armoede blijven hoge drempels ondervinden wanneer ze nood hebben aan
psychosociale ondersteuning. Geestelijke gezondheid is nog vaak onbekend terrein voor
hen. Bovendien is de nood aan eerstelijnspsychologen en voldoende ambulante zorg heel
hoog. Wanneer iemand te lang op een wachtlijst moet staan om de nodige zorg te
krijgen, haakt de cliënt af en wordt het probleem alleen maar groter. Daarnaast rijst er
een bijkomend probleem door psychiaters die weigeren om het derdebetalerssysteem toe
te passen. Sinds de asielcrisis in de zomer van 2015 vormen de asielzoekers met nood
aan psychosociale ondersteuning een bijzondere doelgroep in dit verband. Naast de
eerder aangehaalde problemen en de cultuurdrempel die zich specifiek manifesteert,
duiken hier ook nog praktische bezwaren op, zoals het gebrek aan tolken. Psychische
hulpverlening is een zwaar onderwerp. Niet elke psycholoog staat ervoor open om een
gesprek via een tolk te laten verlopen.
Meer en meer tweeverdieners geraken in een neerwaartse financiële spiraal. Niet enkel
mensen die terugvallen op een sociale uitkering (ziekte-uitkering, leefloon en dergelijke)
of eenoudergezinnen stellen de vraag naar schuldbemiddeling. De erg materialistische
samenleving, die een roes van geluk ontleent aan een zekere sociale status, is daar niet
vreemd aan. Steeds sneller moet die roes gevoed worden door de aankoop van dure
toestellen die een kort leven beschoren zijn. Dat wordt nog eens gefaciliteerd door de
laagdrempelige manier waarop aankopen op krediet worden toegestaan. De verleiding is
vaak groot en het vlees is zwak.
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Sinds 1 februari 2018 heeft Berlaar een erkenning voor Huis van het Kind. Op 23 april
2018 vond de eerste netwerkbijeenkomst voor partnerorganisaties plaats. 121
organisaties werden aangeschreven, waarvan 30 deelnemers aanwezig waren. De
stuurgroep bestaat uit 20 leden en vergadert 4 à 5 keer per jaar.
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2.1.6 L OKALE

ECONOMIE

2. 1. 6. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 6. 2 U i tg a n gs p os it i e
Een blik op de bedrijvigheid in Berlaar onthult een daling in het aantal
landbouwbedrijven. Deze daling is gelijkaardig voor de cluster en Vlaanderen (37% ten
opzichte van 31% en 30%).Hoewel in de provincie Antwerpen de oppervlakte voor
landbouw lichtjes afneemt is de landbouwsector nog steeds de belangrijkste
ruimtegebruiker: 31% van de oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw.
Begin 2016 telde Berlaar 180 commerciële panden, wat ten opzichte van 2008 een lichte
daling met 5 panden betekent. Van deze panden hebben er 165 een actieve invulling en
staan er 15 leeg. Deze daling in het aantal winkels is een algemene trend die zich naar
alle waarschijnlijkheid ook in de komende jaren zal doorzetten. In augustus 2016 keurde
het college van burgemeester en schepenen de afbakening van de kern goed, zoals
voorgesteld door de provinciale detailhandelscoach in het door haar opgemaakte
detailhandelsbeleidsplan. Dat plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni
2017. De bedoeling hiervan is om het kerngebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken
voor beginnende ondernemers en om de detailhandel zoveel mogelijk te centreren
binnen deze afbakening. Dat kan enerzijds gebeuren door het aanbieden van
opstartpremies of subsidies en door het stimuleren van winkelen in het centrum door
onder andere een clustering van dagelijkse goederen. Anderzijds moet het opstarten van
zaken buiten deze kern ontraden worden.
Omdat er nog relatief weinig leegstand is in Berlaar, is deze problematiek nog niet
brandend actueel. Er werd overwogen om leegstaande panden op te vullen door middel
van pop-up winkels – in 2017 werden kortstondig 2 pop-up concepten opgezet - maar na
analyse bleek dit initiatief weinig geschikt te zijn voor Berlaar, omdat er minder passage
is van ‘window shoppers’ dan bijvoorbeeld in een stad. Bovendien blijkt de wetgeving
rond pop-up winkels vrij omslachtig en vaag, wat vaak nadelige gevolgen heeft voor de
(toch al kwetsbare) beginnende zelfstandige ondernemer. Naast aanbieden van premies
voor het opstarten van een zaak kan er ook nagedacht worden over een strenger
leegstandsbeleid in de vorm van het opleggen van sancties bij langdurige leegstand.
De ondersteuning van de dienst Lokale Economie richt zich op een duidelijke en
transparante informatie voor opstartende handelaars, maar ook op ondersteuning en het
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aantrekken en behouden van klanten voor de reeds bestaande handelaars door middel
van acties, het bevorderen van communicatie tussen gemeentebestuur en middenstand,
terugkoppeling van en naar de ZOB, …
Via de dienst Lokale Economie op de gemeentelijke website kunnen beginnende
ondernemers alle informatie vinden met betrekking tot het opstarten van een zaak. Er
werd een handige checklist samengesteld en een overzicht van mogelijke vergunningen
(stedenbouwkundig, milieu, controleverslag, …). Bovendien vinden ondernemers er ook
de links naar het ondernemersloket Zenito met vermelding van alle kantoorlocaties. De
website verstrekt verder alle info over de wekelijkse markt en ambulante handel en
speelt in op actuele situaties, zoals bijvoorbeeld wegenwerken, lopende acties en
evenementen. De nodige links naar externe instanties die van nut kunnen zijn worden
vermeld.
De wekelijkse markt op woensdag vormt een troef voor Berlaar. Ze omvat momenteel 55
vaste marktkramers en gemiddeld een 5-tal losse marktkramers. Naast de eigen
inwoners trekt de markt ook veel bezoekers van omliggende gemeenten aan, wat de
Berlaarse middenstand ten goede komt.
Het aantal vergunde en effectief aanwezige kramen die ambulante handel voeren in
Berlaar blijft de laatste jaren grotendeels hetzelfde. Er zijn momenteel 5 ambulante
kramen, waarvan 2 op het Kardinaal Cardijnplein (openbaar domein), 1 naast het
Kardinaal Cardijnplein (privaat domein) en 2 op het Stationsplein (openbaar domein). In
het afgelopen jaar werden er 2 aanvragen tot ambulante handel ingediend die werden
geweigerd vanwege de locatie en concurrentie met gevestigde handelaars of om
veiligheidsredenen in schoolomgevingen.
Jaarlijks organiseert het bestuur, voor en in samenwerking met de middenstanders en de
marktkramers, een aantal acties. Zo wordt er deelgenomen aan ‘Zo Dichtblij’ in het
voorjaar, is er een paasactie op de markt in april, wordt er een zomeractie op touw gezet
(meestal in juli en augustus, waarbij er een spaaractie wordt gelanceerd), loopt het
weekend van de klant in september en wordt het jaar afgesloten met een sfeervolle
kerstmarkt in het centrum. Het jaarlijkse weekend van de klant wordt vooral gedragen
door de ZOB en ondersteund door de gemeente. In februari 2018 werd bovendien voor
de eerste maal ook een dag van de klant op de markt georganiseerd in samenwerking
met de marktkramers.
Het gratis parkeren over het volledige grondgebied, dus ook in het centrum, geldt als
groot pluspunt voor de lokale economie.
Van 2015 tot 2017 liep het project Burende Boeren. Het doel van dit project was om de
plaatselijke land– en tuinbouwers in Berlaar meer in de kijker te zetten, hen te
ondersteunen en het vaak negatieve imago van de landbouw om te buigen. Het project
resulteerde concreet in de opmaak van een grote herbruikbare spandoek (rolbanner) en
bijhorende flyers, waarop de land- en tuinbouwers van Berlaar in kaart werden gebracht
aan de hand van icoontjes met een korte voorstelling van hun bedrijf. Deze rolbanner
wordt onder meer gebruikt op de dag van de landbouw, bij de receptie voor nieuwe
inwoners, aan het onthaal, … Het project Burende Boeren liep in samenwerking met de
provincie Antwerpen, Rurant, Igemo, Innovatiesteunpunt en de Boerenbond. De kostprijs
voor de gemeente project bedroeg 3.465,96 euro per jaar.
Begin 2016 werd de landbouwraad opgericht met 14 leden. Deze bestaat uit land- en
tuinbouwers en afgevaardigden van instanties die aan land- en tuinbouw gerelateerd zijn.
De eerste zitting vond plaats op 23 mei 2016. De landbouwraad komt ongeveer
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tweemaal per jaar samen (of vaker op vraag van één van de leden) en behandelt
kwesties die te maken hebben met land- of tuinbouw in Berlaar. Er is ook een
terugkoppeling naar en een samenwerking met de milieuraad. De landbouwraad heeft
een adviserende functie.
Bij schade aan land- of tuinbouwteelten veroorzaakt door extreme weersomstandigheden
wordt de landbouwschadecommissie samengeroepen om ter plaatse de situatie te
beoordelen. Deze commissie bestaat uit een afgevaardigde van de dienst belastingen,
een land/tuinbouwer aangesteld door het ministerie van landbouw, een land/tuinbouwer
aangesteld door de burgemeester, de burgemeester zelf of de schepen van landbouw.
Een ambtenaar moet aanwezig zijn om de bevindingen te noteren. Land- en tuinbouwers
kunnen na gunstig advies een deel van hun schade vergoed krijgen, hetzij via het
rampenfonds, hetzij via de belastingaangifte. Gebruikelijk worden er een twee- à drietal
dossiers per jaar behandeld. In 2016 waren er echter 26 aanvragers met samen 172
percelen die schade hadden geleden vanwege de extreme neerslag in het voorjaar.
De marktcommissie is samengesteld uit een viertal marktkramers, burgemeester,
algemeen directeur, schepen lokale economie en de marktleiding. Zij komt vier keer per
jaar samen of vaker, naargelang de behoefte of hoogdringendheid. De marktcommissie
behartigt de belangen van de marktkramers en heeft een adviserende functie.
2. 1. 6. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
Meer en meer gemeenten hebben in de loop van de voorbije jaren een specifieke expert
Lokale Economie aangeworven, omdat het om een ruime materie gaat die nauw
samenhangt met andere beleidsdomeinen en die veel impact heeft op het leven in een
gemeente. In Berlaar ontbreekt deze expertise, die bovendien nodig is voor de concrete
uitwerking van het detailhandelsbeleidsplan en het vertegenwoordigen van de gemeente
in diverse stuur- en werkgroepen. Alleen op die manier kan Berlaar een rol van betekenis
spelen in actieplannen die gemeentegrensoverschrijdend zijn en kunnen de doelstellingen
rond lokale economie met kennis van zaken en toekomstgericht geformuleerd worden.
Het uitwerken van een premiesysteem voor startende ondernemers om hen een steuntje
in de rug te geven, is een voorbeeld van dergelijke doelstelling. Daarbij moet een
onderscheid worden gemaakt tussen het afgebakende kernwinkelgebied en daarbuiten,
waarbij de vestiging in de kern aangemoedigd moet worden.
Uit een aantal werkgroepen tijdens het traject detailhandel kwam duidelijk boven drijven
dat de verwachtingen van de handelaars niet in lijn zijn met de mogelijkheden van het
bestuur. Terwijl de eerste groep veel ideeën heeft over acties voor lokale ondernemers
en zij zeker vragende partij zijn om deze uit te werken, wordt ook verwacht dat de
gemeente de logistieke en financiële ondersteuning op zich neemt. Dat is voorlopig
echter niet haalbaar vanwege de kostprijs en de werkdruk.
Door de sterke concurrentie van de online winkelmogelijkheden en de lagere, als kleine
handelaar niet te evenaren, prijzen van de grotere super/hypermarkten worden er veel
detailzaken opgestart die na een betrekkelijk korte periode eindigen in een faillissement.
Hierdoor ontstaat er een toenemend verloop van handelszaken, wat de langere periodes
van leegstand en het stijgend aantal leegstaande panden in de hand werkt. Nochtans
waren er op 1 januari 2017 in het Vlaamse gewest 548.000 btw-plichtige
ondernemingen, waaronder 301.000 vennootschappen en 247.000 zelfstandigen. Op 1
jaar tijd zijn er 22.900 ondernemingen bijgekomen. Dat is de sterkste toename in jaren.
Een bloeiend ondernemerschap heeft echter niet alleen betrekking op bedrijven die erbij
komen, maar ook op doorgroei van bestaande bedrijven. Van alle ondernemingen die in
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2010 opgericht werden, was 72,8% 5 jaar later nog in leven. De overlevingsgraden dalen
logischerwijs met de tijd. Toch doet deze indicator het in de laatste twee geregistreerde
jaren, 2014 en 2015, minder goed. Startende ondernemingen worden met tal van
problemen geconfronteerd op het vlak van liquiditeit, bedrijfsvoering,
betalingsachterstand, personeelsinvulling en lancering van producten.
Omdat hogergenoemde concurrentie vaak ontmoedigend werkt voor beginnende
ondernemers, worden er in het algemeen minder detailzaken opgestart. Ook in Berlaar is
deze tendens duidelijk merkbaar. Een recent bijkomend probleem vormen de
verschillende noodzakelijke wegenwerken in Berlaar, die ertoe leiden dat bepaalde
handelszaken moeilijk bereikbaar zijn. Ook dat kan ontmoedigend werken voor
beginnende ondernemers en de keuze om al dan niet een zaak te openen in Berlaar
negatief beïnvloeden.
Een overzicht:

Bijna 75% van alle leegstaande panden bevinden zich centraal in Berlaar. Niet alle
leegstaande panden liggen in een commercieel aantrekkelijk gebied. Deze panden
kunnen beter omgevormd worden tot woongelegenheid of een andere alternatieve
invulling krijgen.
Door de goedkeuring van de visienota rond baanwinkels (N10 voor Berlaar) en het
afbakenen van het kernwinkelgebied in het centrum heeft Berlaar de fundamenten
gelegd voor gedeeltelijke branchering en het bij elkaar brengen van handelszaken,
waardoor deze cluster aantrekkelijker wordt voor de consument in tegenstelling tot het
her en der verspreiden van handelszaken over het gemeentelijk gebied.
De online verkoop is de laatste jaren ontzettend uitgebreid en gestegen. De uiterst
scherpe leveringstermijnen (vaak al daags nadien), de meestal interessantere prijzen dan
in de fysieke winkels en de bij de klant groeiende aversie van verplaatsing vanwege de
verkeersdrukte en parkeerproblematiek zorgen ervoor dat veel mensen kiezen voor
online shopping van thuis uit. Het spreekt voor zich dat dit erg voelbaar is bij de
zelfstandige ondernemers en detailhandels in de gemeente. Vooral de non-food sector
lijdt hier zwaar onder, maar ook de online aankoop van voedingsmiddelen en levering
ervan aan huis wordt meer en meer toegepast, vooral door de grotere supermarkten
(Wink (Delhaize), Carrefour Drive, Collect & Go ( Colruyt)).
De korte ketenverkoop zit in de lift. Door het in kaart brengen van de Berlaarse land- en
tuinbouwbedrijven wordt de consument zich meer bewust van het eigen aanbod in de
gemeente. Ook de stijgende ecologische impact van invoer van producten maakt dat
mensen bewuster bezig zijn met producten die een zo kort mogelijke weg afleggen van
producent tot consument. Vanuit datzelfde bewustzijn boomt ook de biologische
landbouw. In Berlaar is er momenteel 1 biologisch land- en tuinbouwbedrijf gevestigd.
Ook op Vlaams niveau zet de groei van de biosector zich door. In 2016 zijn er op
jaarbasis 60 biologische landbouwbedrijven bijgekomen, wat het totale aantal op 430 of
1,8% van alle Vlaamse landbouwbedrijven brengt.
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Door de heersende tendens van gezonde en biologische voeding met liefst ook producten
uit eigen streek worden er regelmatig biomarkten of streekproductenmarkten
georganiseerd in een aantal gemeenten. In Berlaar beperkt de land- en tuinbouw zich
voornamelijk tot productie van groenten en fruit voor de veilingen en minder voor de
plaatselijke consument. Berlaar alleen bezit niet genoeg streekproducten om een markt
te organiseren, maar een samenwerking met omliggende gemeenten op dit vlak zou
mooie opportuniteiten kunnen creëren.
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2.1.7 W ONEN

EN RUIMTELIJKE ORDENING

2. 1. 7. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 7. 2 U i tg a n gs p os it i e
Met meer dan 11.000 inwoners en een oppervlakte van 2.457 hectare komt Berlaar aan
een bevolkingsdichtheid van 463 inwoners per vierkante kilometer. Dat is heel wat meer
dan in de cluster (290 inwoners per vierkante kilometer) en iets minder dan in
Vlaanderen (482 inwoners per vierkante kilometer). Van het grondgebied is 78% niet
bebouwd, 16,24% bebouwd met gezinswoningen, 1,3% ingenomen door handel en
industrie, 1,38% voorzien voor welzijn en recreatie en 3,08% in gebruik voor andere
doeleinden.
Berlaar is een gemiddelde landelijke gemeente die onder druk staat door een toename
van het aantal nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten van vooral meergezinswoningen
in en rond de kern. In die kernen verdwijnen de laatste bouwplaatsen, privaat groen
maakt plaats voor bijkomende verharding en wordt vooralsnog te weinig gecompenseerd
door openbaar groen. In de buitengebieden van de gemeente is er nog veel groen en
open ruimte, maar ook daar valt een begin van verdichting op te merken.
Qua pandenbestand heeft Berlaar het afgelopen decennium op alle vlakken een toename
gekend: open bebouwingen, half open bebouwingen, gesloten bebouwingen,
appartementen en andere gebouwen. Enkel op het vlak van aantal handelshuizen is
Berlaar erop achteruit gegaan. Het gaat om een totale stijging van 5%: van 4.746
panden in 2008 naar 4.987 panden in 2017. De toename in aantal appartementen is het
meest spectaculair: maar liefst een stijging van 85,87%. Deze evolutie weerspiegelt zich
ook in de groei van onbebouwde versus bebouwde percelen. De bebouwing (toename
van de oppervlakte bebouwde percelen) gaat in Berlaar sneller dan in de cluster en in
Vlaanderen (stijging met 12,8% tegenover 11,3% en 11,4%). Logischerwijze is er dan
ook een afname van onbebouwde percelen in Berlaar (-2,75%).
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Het aantal inwoners per woning bedraagt in Berlaar 2,38. Dat ligt net boven het
gemiddelde van de cluster, namelijk 2,36, en dat van Vlaanderen, namelijk 2,32. Het
pandenbestand vertoont ten opzichte van de cluster en Vlaanderen ook een lagere
verouderingsgraad: slechts 5,78% van de woningen dateert van voor 1900 (tegenover
8,15% in Vlaanderen) en 33,69% van de woningen werd na 1981 gebouwd (tegenover
30,61% in Vlaanderen). Dat betekent dat de intense vergrijzing in Berlaar niet
noodzakelijk gepaard gaat met een verouderd onroerend patrimonium. Bovendien is het
aandeel kleine woningen (kleiner dan 65 vierkante meter) in Berlaar lager dan in
Vlaanderen, namelijk 3,57% tegenover 6,94%.
Op het vlak van sociale woningen heeft Berlaar een achterstand weg te werken. Met een
aantal van 146 sociale woonhuizen en appartementen behaalt de gemeente een
coëfficiënt van 2, wanneer dit cijfer wordt afgezet tegen het aantal huishoudens. In de
cluster bedraagt deze coëfficiënt 3,1, in Vlaanderen 5,6.
De zoektocht naar het creëren van nieuwe woongelegenheden in het centrumgebied
verloopt steeds intenser en manifesteert zich door het stelselmatig vervangen van
ééngezinswoningen door meergezinswoningen, de roep naar hoogbouw, het willen
aansnijden van de laatste binnengebieden en zelfs het oprichten van een woonblok in
tweede bouwlijn.
Door deze kernverdichting is er de jongste jaren al heel wat waardevol patrimonium
verdwenen of verbouwd zonder respect voor de erfgoedwaarde. Daarnaast maken meer
inwoners de mobiliteitsproblematiek, veroorzaakt door de aanwezigheid van twee grote
schoolsites, het pendelverkeer van en naar Van Hool en het doorgaand (vracht)verkeer
tussen E313 en E40, zeker niet kleiner.
Berlaar heeft nood aan een omslagbeweging op basis van een globale conceptvisie over
waar en hoe verdichting kan worden toegestaan zonder dat de leefbaarheid van de kern
en de landelijkheid van de buitengebieden in het gedrang komen. De basis hiervoor blijft
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De dienst Ruimtelijke Ordening, die de visie
mee moet uitwerken en ze later moet implementeren in het vergunningenbeleid, staat
onder druk qua timing door de invoering van de omgevingsvergunning en de
digitalisering van de aanvragen.
2. 1. 7. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
De gemiddelde bewoonbare oppervlakte van een wooneenheid wordt steeds kleiner: in
2016 is de gemiddelde bewoonbare oppervlakte voor nieuwbouwwoningen gedaald tot
90,2 m², terwijl dit in 2000 nog 125 m² was. Dat is een daling van 27,84%. Een en
ander heeft onder meer te maken met de gezinsversnippering door het toenemend
aantal scheidingen. Ook de bouwkavels voor eengezinswoningen (woning met tuin)
worden aanzienlijk kleiner en vrijstaande bebouwing maakt meer en meer plaats voor
halfopen en gesloten bebouwing.
Er ontstaat een andere manier van verkavelen (semi-privaat), vaak zonder openbare
wegenis met ondergronds parkeren en een verweving van functies. Naarmate de
bebouwingsdichtheid stijgt, neemt de aandacht voor het vermijden van onnodige
verhardingen en de daarmee gepaard gaande waterhuishoudingsproblematiek recht
evenredig toe.
Het streven naar kernverdichting maakt dat de bestaande oudere bebouwing (meestal
ééngezinswoningen) in het kerngebied onder druk komt om plaats te maken voor
efficiëntere en vaak ook hogere (ver)nieuwbouw van meergezinswoningen. Onder die
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bestaande ééngezinswoningen bevinden zich ook gebouwen met een hoge
erfgoedwaarde, die verloren dreigen te gaan voor het nageslacht. De op komst zijnde
samenwerking met een IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) biedt een
mooie opportuniteit om een objectieve regeling uit te werken die als toetssteen kan
dienen om het behoud van het meest waardevolle patrimonium te vrijwaren.
De druk op buiten- en openruimtegebieden neemt toe. In een stijgend aantal gemeenten
heeft dit geleid tot een goed uitgewerkte beleidsvisie rond ruimtelijke ordening en
verdichting. Ook in Berlaar, dat geconfronteerd wordt met dezelfde tendensen en waar
naast de toenemende mobiliteitsproblematiek eveneens de parkeerdruk in stijgende lijn
blijft gaan, is dit een aangewezen piste. Steeds prominenter wordende aandachtspunten
hierin zijn: voorzien van meer groen in nieuwe projecten (wat mogelijk kan worden
gemaakt door nieuwe woonvormen en dito technieken), meer plaats voorbehouden voor
de zwakke weggebruiker bij de (her)aanleg van infrastructuur, creëren van doorsteken
voor voetgangers en fietsers, opnieuw open maken van trage wegen (voet- en
kerkwegen), integreren van voldoende plaats voor buiten spelen in nieuwe projecten, …
De mondige burger genereert een toenemend aantal bezwaren en beroepen bij
stedenbouwkundige aanvragen. Steeds vaker wordt hij bijgestaan door gespecialiseerde
advocatenbureaus, die de procedures in beroep tot het uiterste uitputten met dikwijls
licht gewijzigde heraanvragen tot gevolg. Vele middelgrote en grote projecten lopen
hierdoor aanzienlijke vertragingen op. Dat kan een stuk teruggeschroefd worden door het
standaard inbouwen van participatie van buurtbewoners in administratieve
goedkeuringsprocedures, waardoor meer draagvlak ontstaat.
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2.1.8 M OBILITEI T

EN VERKEERSVEILIGHEID

2. 1. 8. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 8. 2 U i tg a n gs p os it i e
Iedereen heeft, op welke wijze dan ook, te maken met mobiliteit. Vele burgers ervaren
dikwijls de negatieve zijde van mobiliteit of focussen zich hier alleszins op. Dit in
tegenstelling tot vroeger, toen mobiliteit, in het bijzonder de uitvinding van de auto,
ervoor zorgde dat men op relatief korte tijd en eenvoudige wijze grote afstanden kon
afleggen. Dat werd als zeer positief ervaren en creëerde talloze mogelijkheden.
De verzadigingsgraad op het wegennet is veel te hoog, wat leidt tot vertragingen en files
wanneer men zich met de wagen wenst te verplaatsen. Het openbaar vervoer zou niet
stipt rijden, onbetrouwbaar zijn en niet aangepast zijn aan de individuele behoeften.
Burgers raken meer en meer gefrustreerd door deze nadelen. Daardoor is de druk op
mobiliteit het afgelopen decennium enorm toegenomen. De afgelopen jaren hebben zich
dan ook diverse nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op alle niveaus in de maatschappij.
Zowel de federale, gewestelijke, provinciale als de lokale overheden werken actief aan
een mobiliteitsbeleid, maar ook private ondernemingen en particulieren zoeken naar
oplossingen voor de diverse problemen. Berlaar hinkt hierbij achterop.
De gemeente Berlaar beschikte jarenlang over te weinig expertise vanwege het
ontbreken van een mobiliteitsambtenaar. Voor de komst van de (toen deeltijdse)
mobiliteitsambtenaar in december 2016 bestond de dienst Mobiliteit uit medewerkers die
voornamelijk in andere diensten werkten, waardoor louter de noodzakelijke taken zoals
het opmaken van signalisatievergunningen, het administratief afhandelen van de
verkeerscommissie, het overleg met politiediensten en dergelijke behartigd werden. Het
was niet mogelijk om in te zetten op de nieuwe trends, net in de periode waarin
mobiliteit bijzonder actueel werd, met als gevolg dat Berlaar met een grote achterstand
kampt. Dit in combinatie met het feit dat de mobiliteitsambtenaar tot eind april 2018
slechts twee dagen per week aanwezig was, heeft gemaakt dat het bijzonder moeilijk
was om een progressief beleid te voeren. Sinds 30 april 2018 werkt de
mobiliteitsambtenaar voltijds voor Berlaar, waardoor er zich in de toekomst nieuwe
mogelijkheden aanbieden. Daarnaast heeft de politie in Berlaar – in tegenstelling tot in
bepaalde andere politiezones - enkel een controlerende functie, waardoor de verwerking
en de aanvraag van signalisatievergunningen volledig voor rekening van de
gemeentelijke administratie is.
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Berlaar is niet voldoende meegegaan met de nieuwste duurzame mobiliteitstendensen. Er
werd te weinig aandacht besteed aan autodelen, fietsdelen, fietstrends, trage wegen, de
positie van de zwakke weggebruiker ten opzichte van de automobilist, … Intussen zijn er
veel problemen en klachten en wordt een inhaalbeweging maken steeds moeilijker.
Doordat er geen duidelijke, algemene visie bestaat, wordt er veel ad hoc gewerkt. Dat
heeft een vertragende werking op de dienst, waarbij eerder reactief dan proactief wordt
gehandeld. Op zichzelf staande problematieken geraken niet gekaderd in een
overkoepelende visie.
Vanwege de grote achterstand op mobiliteitsvlak is het onmogelijk om alles tegelijk op te
lossen. Er moet dus geprioriteerd worden, waarbij de voorkeur best uitgaat naar een
grondige aanpak van een paar punten, eerder dan naar het oppervlakkig realiseren van
meerdere maatregelen. Indien er zich opportuniteiten stellen in de vorm van heraanleg
van straten en pleinen is het uiteraard wenselijk om deze kansen te grijpen en deze
projecten prioritair te behandelen.

Aantal motorvoertuigen

De eerste auto’s werden gekocht door de hogere klassen. Vanaf de jaren zestig kon ook
‘de gewone man’ een auto kopen. In die periode werd het openbaar vervoer in
verhouding tot de dalende autokost steeds duurder. Wanneer men een keuze moest
maken tussen het openbaar vervoer of de investering in een eigen auto, leek de auto een
betere optie. Het aantal auto’s per inwoner nam in die periode dan ook explosief toe.
Waar men toen met een modaal inkomen één wagen kon kopen, is dat vandaag de dag
opgelopen tot twee of meer auto’s.
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Evolutie van het motorvoertuigenpark

Per 100 huishoudens kan er een aanzienlijke groei van het aantal personenwagens
vastgesteld worden. De cijfers sinds 2002 voor Berlaar en provincie Antwerpen worden
hieronder grafisch weergegeven. Er zijn intussen meer auto’s dan huishoudens.
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Grafische weergave van het aantal personenwagens per 100 huishoudens
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Vergelijkbare cijfers onthullen voor Berlaar sinds 2002 eveneens een stijging: van 462
personenwagens per 1.000 inwoners in 2002 naar 522 personenwagens per 1.000
inwoners in 2016. In de cluster, evenals in Vlaanderen, tekent zich dezelfde evolutie af:
respectievelijk van 450 naar 534 en van 473 naar 529.
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Voertuigkm (miljard)

Sinds 1970 doet zich een verdrievoudiging van het aantal voertuigkilometers voor. Ook
het aantal salariswagens is sinds 2007 zeer sterk toegenomen.
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Aantal voertuigkilometers op het Belgisch wegennet
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Evolutie van het aantal salariswagens

Door deze explosieve groei van de automarkt werden wegen in de jaren 60 en 70 ook
maximaal ingericht ten behoeve van de wagen. Deze focus op gemotoriseerd verkeer is
nog steeds merkbaar in de infrastructuur. De wagen eist veel meer ruimte op dan de
andere weggebruikers. Het aantal auto’s is bovendien steeds blijven toenemen en
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hierdoor ook de druk op de infrastructuur. Er is te weinig ruimte op het openbaar
domein. Andere weggebruikers, met name voetgangers en fietsers, worden er
weggedrukt. Dit fenomeen is historisch gegroeid en is niet enkel terug te vinden in
Berlaar.
Terwijl de bouwlijn behouden is gebleven, is er steeds meer ruimte nodig voor de
verschillende weggebruikers. In het laatste decennium raakte de zwakke weggebruiker
meer en meer vertegenwoordigd, waardoor hij ook meer ruimte nodig heeft. Ruimte die
helaas niet beschikbaar is. Het is nodig om de focus ter verleggen naar alle
weggebruikers om aan ieder een goede en veilige omgeving aan te bieden. Invalswegen
en belangrijke verkeersaders worden helaas ook veel gebruikt door fietsers, omdat dit
ook voor hen de snelste verbindingswegen zijn. Waar mogelijk moet de zwakke
weggebruiker gescheiden worden van het autoverkeer en waar dit niet mogelijk is, moet
het autoverkeer zoveel mogelijk ontmoedigd of vertraagd worden. Nog beter is het
realiseren van verkeersveilige alternatieve fietsroutes die ongeveer even snel zijn maar
voornamelijk veel comfortabeler en veiliger voor de fietser. Fietsers zijn bereid een kleine
omweg af te leggen in ruil voor extra comfort of meer veiligheid.
In de dorpskern is de bouwlijn gelijk aan de rooilijn en is er absoluut geen ruimte
beschikbaar voor onteigening of grondinname ten gunste van infrastructurele
maatregelen die de veiligheid zouden kunnen verhogen. Bij de heraanleg van de kern
moet er dus maximaal ingezet worden op veiligheid binnen de ruimtelijke mogelijkheden.
Net deze beperkte publieke ruimte maakt het moeilijk om in centrumgebieden voldoende
ruimte te geven aan alle weggebruikers.
Het bestuur kiest er bewust voor om het parkeren in Berlaar gratis te houden. Ook in de
toekomst wordt dit het best behouden, aangezien de maatregel bezoekers van buiten
Berlaar aantrekt naar de lokale handelszaken. De parkeercapaciteit kan verhoogd worden
door een blauwe zone in te voeren binnen de handelskern, voornamelijk binnen de
voorziene zone voor detailhandel. Er moeten echter ook parkings voor langdurig
parkeren (meer dan twee uur) op wandelafstand van het centrum gecreëerd worden voor
andere bezoekers dan louter de snelle winkelaars van dagelijkse producten en om
bewoners zonder private staanplaats parkeergelegenheid aan te bieden.

Aantal parkeerplaatsen in Berlaar-centrum
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In het mobiliteitsplan werden de vrachtroutes op het grondgebied bepaald. Igemo heeft
overkoepelend het project ‘De logistieke kaart’ opgestart, waarin deze vrachtroutes
worden afgetoetst en waarbij er een intergemeentelijk vrachtroutenetwerk wordt
opgebouwd. De huidige kaart met de bijhorende knelpunten is terug te vinden op
http://nazka.be/logistiekekaart. Met behulp van honing- en azijnmaatregelen worden
deze doelstellingen maximaal nagestreefd in Berlaar.

Uittreksel uit de logistieke kaart

Gewenst vrachtroutenetwerk Berlaar

Pagina
59

Zowel particulieren als aannemers wachten vaak te lang met het aanvragen van de
nodige signalisatievergunningen. Door een té soepele service, waarbij op de valreep
vergunningen opgemaakt worden, wordt de kans groter dat situaties (al dan niet door
verkeerd aangeleverde informatie) fout ingeschat worden en de in de vergunning
opgelegde signalisatie niet toereikend is voor de toestand op het terrein. De
aanvraagtermijnen moeten consequent gerespecteerd worden. Aanvragen die hier niet
aan voldoen, moeten bijgevolg geweigerd of verschoven worden. Vooraleer dat in te
voeren, is een duidelijke communicatie nodig. De eerder genoemde ad hoc-aanpak
verhoogt de werkdruk voor de administratieve dienst en de technisch uitvoerende dienst
en vergroot de kans op fouten of vergissingen.
Het aantal afgeleverde signalisatievergunningen wordt weergegeven in onderstaand
schema. Het gaat om een aanzienlijk aantal en een dito hoeveelheid werk.
Verkeer
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Overzicht aantal afgeleverde signalisatievergunningen
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De cijfers voor de politiezone Berlaar-Nijlen worden weergegeven op basis van de
verkeersongevallendatabank van de lokale politie. Het aantal ongevallen in Berlaar
varieert sinds 2003 tussen 122 en 160 geregistreerde ongevallen per jaar. Tussen 1,6%
en 7,41% hiervan is alcoholgerelateerd. Het aantal drugsgerelateerde ongevallen is
verwaarloosbaar. Voor de volledigheid werden in de tweede tabel ook de cijfers voor de
volledige politiezone toegevoegd.

Overzicht Berlaar

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Totaal aantal
Alcoholgerelateerd Drugsgerelateerd
geregistreerde
ongevallen
Absoluut
Relatief Absoluut Relatief
158
6
3,80%
0
0,00%
140
3
2,14%
0
0,00%
122
2
1,64%
0
0,00%
123
4
3,25%
0
0,00%
142
9
6,34%
1
0,70%
137
9
6,57%
1
0,73%
138
10
7,25%
0
0,00%
125
8
6,40%
0
0,00%
160
8
5,00%
0
0,00%
140
5
3,57%
0
0,00%
135
10
7,41%
0
0,00%
138
9
6,52%
0
0,00%
133
5
3,76%
0
0,00%
122
4
3,28%
0
0,00%
Overzicht Berlaar en Nijlen

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Totaal aantal Alcoholgerelateerd Drugsgerelateerd
geregistreerde
ongevallen
Absoluut Relatief Absoluut Relatief
441
17
3,85%
1
0,23%
414
7
1,69%
0
0,00%
384
12
3,13%
0
0,00%
413
16
3,87%
3
0,73%
456
42
9,21%
2
0,44%
417
32
7,67%
3
0,72%
430
41
9,53%
0
0,00%
443
36
8,13%
0
0,00%
466
28
6,01%
0
0,00%
409
21
5,13%
0
0,00%
400
27
6,75%
0
0,00%
386
26
6,74%
0
0,00%
403
24
5,96%
0
0,00%
356
19
5,34%
0
0,00%

Overzicht verkeersongevallen in politiezone Berlaar-Nijlen (bron: verkeersongevallendatabank
Lokale Politie Berlaar-Nijlen)
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In Vlaanderen dalen het aantal ongevallen en het aantal dodelijke slachtoffers of ernstig
gewonden. Ook Berlaar kent qua aantal verkeersongevallen een gunstige evolutie:
tegenover 2002 valt er een daling met 17,5%.te noteren Voor het aantal
verkeersongevallen met fietsers is dit zelfs een daling van 28,57%. Hiermee scoort de
gemeente beter dan de cluster of Vlaanderen. In de cluster bedraagt de daling van het
aantal verkeersongevallen 18,09%, maar het aantal verkeersongevallen met fietsers kent
hier een stijgende tendens (toename van 26,75%). In Vlaanderen is het aantal
verkeersongevallen gedaald met 21,89%, het aantal verkeersongevallen met fietsers
kent hier een toename van 25,93%.

Aantal ongevallen

Jaar

Totaal
aantal
ongevalle
n

*
(%
)

2016
2015
2014

40 096
40 303
41 481

-0,5
-2,8
0,5

*
(%)
14,
483
2
563 2,4
550 0,2

2013

41 279

-6,7

549

2012

44 234

-7,7

608

2011

47 945

4,4

703

2010
2009

45 918
47 798

-3,9
-2,1

702
787

2008

48 827

-2,0

dode
n

2007
49 815
1,3
2006
49 182
-0,3
Cijfers verkeersongevallen

dodelijk
gewonde
n
114
124
135

-9,7
13,
5

127

96

765

0,1
10,
8
2,9
15,
0

104

900
880

2,3
0,8

106
121

112

85
97

*
(%)

doden
30
dagen

*
(%)

ernstig
gewonde
n

*
(%)

licht
gewonde
n

*
(%)

597
687
685

13,1
0,3
1,3

3 651
3 784
4 024

-3,5
-6,0
-8,0

35 848
35 832
36 772

0,0
-2,6
1,5

676

-6,1

4 374

36 229

-6,6

720

-9,9

4 708

-7,1
13,
2

38 805

-7,0

799

1,5

5 426

3,9

41 720

4,5

787
884

11,0
1,7

5 223
5 798

-9,9
-1,6

39 908
41 116

-2,9
-2,3

869

13,6

5 895

-4,0

42 063

-1,4

1 006
1 001

0,5
0,4

6 142
6 095

0,8
-2,9

42 667
42 086

1,4
0,1

-8,1
-8,1
6,3
13,
4
16,
7
12,
9
12,
4
-6,7
-1,9
12,
4
-2,4

2. 1. 8. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
De laatste jaren wordt er een toename van elektrische fietsen en bakfietsen vastgesteld,
die als dagelijks vervoersmiddel worden ingezet. Naast de reeds toegenomen druk op de
fietsinfrastructuur door de modal shift – de verschuiving tussen de verschillende
vervoersmodaliteiten - zorgen ook deze tendensen voor een extra druk.

Modale verdeling volgens aantal
verplaatsingen
8,3% 0,8%
8,7%
16,5%

Wagen

Te voet

64,9%
Openbaar vervoer
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Fiets

Andere

Elektrische fietsen hebben daarenboven een hogere snelheid dan een reguliere fiets, wat
bij andere weggebruikers vaak leidt tot een verkeerde inschatting. Er is dus nood aan
een grotere veiligheidszone (schuwzone). Met de speed pedelecs kan een nog hogere
snelheid bereikt worden, met name tot 45 kilometer per uur. De fietspaden zijn hier niet
op voorzien. Rekening houdend met de nieuwe wetgeving moet hierrond een visie
worden uitgewerkt en duidelijke signalisatie geplaatst.
De modal shift zal steeds meer aandacht krijgen met een toenemende nadruk op
duurzame mobiliteit, met name het openbaar vervoer of de fiets. Deze tendens moet
zoveel mogelijk aangemoedigd worden door het promoten van niet gemotoriseerd
verkeer aan de hand van sensibilisatiecampagnes, honing- en azijnmaatregelen, … Bij
het uitwerken van een visie rond mobiliteit en bij infrastructuurwerken moet de fietser
dan ook centraal staan. In stedelijke gebieden zijn de eerste fietsfiles intussen al een feit.
De laatste jaren zijn autodelen en fietsdelen aan een opmars bezig. Die diensten zijn
perfect te combineren met openbaar vervoer en vormen daardoor een belangrijke
schakel voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Fietsdelen biedt de mogelijkheid tot lokale
verplaatsingen zonder zelf voor een transportmiddel te moeten zorgen. Vooral in
stedelijke omgevingen is dit interessant, maar ook in landelijke gebieden zijn er
opportuniteiten. Fietsdelen zorgt er immers voor dat er drie mogelijkse hindernissen bij
fietsgebruik worden weggehaald, met name het stallen van de fiets thuis, mogelijke
diefstal of vandalisme en het onderhoud van de eigen fiets.
Naast fietsdelen is ook autodelen een belangrijke nieuwe trend. In landelijke gebieden zal
autodelen de eerste gezinswagen bij veel gezinnen niet vervangen, maar kan het wel een
belangrijk alternatief zijn voor een tweede auto. Toch mag het belang van autodelen in
de kernen niet onderschat worden. Bij meergezinswoningen zijn er belangrijke
opportuniteiten. Jonge gezinnen kiezen er meer en meer bewust voor om geen wagen
aan te kopen, maar hebben die sporadisch wel nodig. Hoe landelijker het gebied, hoe
meer de noodzaak. Een auto staat gemiddeld 96% van de tijd geparkeerd en rijdt slechts
2,6% van de tijd. De resterende tijd is men bezig met een parkeerplaats te zoeken
(0,8%) of met filerijden (0,5%).
Autodelen biedt diverse individuele voordelen. Zo betekent autodelen ook kosten delen
en is er een duidelijk zicht op de kosten. Bovendien is het gezond en ontstaat er,
afhankelijk van het gekozen systeem, een beter contact met de buurt. Tot slot zijn er ook
geen autogerelateerde zorgen zoals verzekeringen, afspraken in garages, autokeuring, …
Naast een rationele keuze te zijn in de modal shift, brengt autodelen ook op
maatschappelijk vlak diverse voordelen mee. Er zijn minder auto’s in omloop, er is meer
open ruimte, het bevordert de lokale economie en vermindert de CO2-uitstoot. De
gemeente Berlaar legt momenteel op dat er 1,5 private parkeerplaats per wooneenheid
voorzien moet worden bij het bouwen van nieuwe meergezinswoningen. Op deze manier
worden er minder openbare parkeerplaatsen ingenomen. Indien er aan autodelen wordt
gedaan, is er minder nood aan autoparkeerplaatsen. Er ontstaan dan ook mogelijkheden
om van deze norm af te wijken, indien er een autodeelproject wordt opgestart en er
parkeerplaatsen voor autodelen worden voorzien. Algemeen kan er gesteld worden dat
de parkeerdruk zal dalen naarmate meer inwoners deelnemen aan autodelen.
Er bestaan talloze vormen van autodelen. Diverse overheidsdiensten stellen hun
dienstvoertuigen hiervoor reeds ter beschikking. Dienstvoertuigen worden gebruikt
tijdens de kantooruren (wanneer de vraag voor deelwagens minimaal is) en worden ’s
avonds en in het weekend niet gebruikt (wanneer de vraag naar deelwagens het hoogst
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is). Om deze reden is het dan ook perfect mogelijk om beide te combineren. Anderzijds is
het ook mogelijk om deelwagens tijdens de kantooruren te reserveren voor de
overheidsdienst en zo het eigen (meestal verouderde wagenpark) te verkleinen.
Elektrische voertuigen zitten in de lift. Om deze tendens te stimuleren, is het wenselijk
om voldoende laadpunten te voorzien. Er bestaat in Berlaar reeds één laadpunt aan het
station Centrum. Deze evolutie moet op de voet worden gevolgd.
Het openbaar vervoer in Vlaanderen wordt momenteel volledig herbekeken. Sinds 2006
wordt het principe van basismobiliteit gehanteerd. Dat houdt in dat iedereen in een
woongebied binnen 750 meter van zijn woning een halte moet vinden. Dat systeem was
echter bijzonder duur en niet efficiënt. Bovendien was er slechts één operator en hing dit
niet samen met andere vervoersmodi.
In het nieuwe kader wordt basisbereikbaarheid als principe gehanteerd.
Basisbereikbaarheid is, in tegenstelling tot basismobiliteit, vraaggestuurd. Daarnaast
vormt combimobiliteit een belangrijk aspect binnen basisbereikbaarheid en is het
openbaar vervoer een onderdeel van een mobiliteitsnetwerk, niet langer het netwerk zelf.
Op basis van dit nieuwe principe wordt de mobiliteit binnen de verschillende
vervoerregio’s herbekeken. Berlaar heeft mee de vervoerregio Mechelen opgestart en
maakt daar nog steeds deel van uit.
Binnen het concept basisbereikbaarheid is een mobipunt een belangrijke term. Dat is een
fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten.
Een mobipunt is ingericht op maat van een buurt om op kleinschalig niveau multimodaal
vervoer mogelijk te maken en te promoten. Verspreid over het grondgebied zijn er
meerdere mobipunten aanwezig. Zoals een treinstation de voornaamste mobiliteitshub is
voor een gemeente, is een mobipunt de hub voor een buurt. Elk mobipunt krijgt een
eigen naam, vanwege de duidelijkheid en latere integratie in routeplanners. De
voornaamste functie betreft mobiliteit, maar ook andere zaken kunnen aanvullend
aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes,
… Afhankelijk van de functies van de buurt kan een mobipunt andere accenten hebben.
Zo kan een mobipunt ingericht worden voor een bedrijvencluster, een winkelbuurt of een
woonbuurt. Een mobipunt bevat steeds meerdere functies, waarvan autodelen, nabijheid
openbaar vervoer, fietsparkeren en toegankelijkheid essentieel zijn.
De vervoerregio’s bestaan uit vier pijlers, namelijk het treinnet, het kernnet, het
aanvullend net en vervoer op maat. Vervoer op maat is complementair aan de hogere
hiërarchische netten. Het gaat om het aanbod rond doelgroepenvervoer, maar eveneens
om het lokale vraagafhankelijke net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, de
mobiliteit die deelorganisaties aanbieden (deelfietsen en –auto’s), de mobiliteit die lokale
initiatieven organiseren (taxicheques, buurtbussen, collectieve taxi’s, ….), enzovoort.
Over de rol van de gemeente in dit hele traject bestaan er nog veel vragen. Zo zal
bijvoorbeeld De Lijn extra bussen inzetten op druk bezette lijnen, wat maakt dat er
busverbindingen verdwijnen in landelijke gebieden. Vervoer op maat moet dit opvangen,
maar duidelijk is dit plaatje nog niet, evenmin als de kostprijs ervan. In de
vervoerregioraden heeft Berlaar dan ook al meermaals haar bedenkingen hierover geuit.
Wegenwerken zorgen doorgaans voor hinderlijke situaties op mobiliteitsgebied. Hinder is
in bijna alle gevallen onvermijdelijk, maar er wordt steeds getracht om die tot een
minimum te beperken. Hinder kan diverse vormen aannemen. Er worden omleidingen
voorzien, waardoor langere reistijden ontstaan, zelfstandige ondernemers en particuliere
woningen kunnen tijdelijk onbereikbaar zijn, er kan filevorming ontstaan, … In Berlaar
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staan er diverse grote infrastructurele werken gepland. De impact op de mobiliteit zal
bijgevolg groot zijn. Het is belangrijk om vanaf de ontwerpfase van de verschillende
projecten al rekening te houden met de mobiliteitsimpact, zowel tijdens als na de
werken. De geplande infrastructuurwerken bieden anderzijds veel opportuniteiten om in
de definitieve situatie de uiteindelijke mobiliteit positief te beïnvloeden.
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2.1.9 E COLOGIE

EN MILIEU

2. 1. 9. 1 L in k m et d uu rz a me o nt w ikk e l in g sd o el st e l l in g e n

2. 1. 9. 2 U i tg a n gs p os it i e
De termen duurzaamheid, ecologie, voetafdruk, … zijn bijna niet meer weg te denken uit
het gewone leven. Diverse kanalen berichten ongeveer dagelijks dat het niet goed gaat
met de wereld. De aarde blijft opwarmen, de CO2-productie blijft stijgen, de
broeikasgassen zijn veel te hoog, de bouwdruk op de resterende open ruimtes neemt
toe, … Iedereen is zich wel bewust van het belang van deze thema’s en ook het besef om
er iets aan te doen groeit bij het grootste deel van de bevolking. Waar duurzaamheid en
ecologie nog niet zo heel lang geleden het terrein vormden van activisten en
onderzoekers, zijn ze intussen tot gemeengoed geworden. Vanwege de wereldwijde
bevolkingsgroei (van 2 naar 9 miljard mensen in 100 jaar tijd) en de toenemende
welvaart stijgt de consumptie van water, voedsel en grondstoffen. Voeding en transport
vormen massale consumptiedomeinen met een bovengemiddelde ecologische voetafdruk.
Er is minder bos en natuur en meer bebouwing; de beschikbare landbouwgrond is
grotendeels bebouwd.
Aardgas is de belangrijkste energiebron voor verwarming in Vlaamse woningen, goed
voor 67,5%. Naast aardgas wordt 23% verwarmd met stookolie en 7% van de Vlaamse
woningen verwarmt het huis met elektriciteit. Om het energieverbruik terug te dringen is
ook een goede isolatie van essentieel belang. Cijfers van het Vlaams Energieagentschap
(VEA) tonen aan dat het gemiddelde energieprestatiepeil (E-peil) van de
nieuwbouwwoning sterk verbeterd is de voorbije jaren. Het E-peil wordt stapsgewijs
aangescherpt: E40 in 2018, E35 in 2020 en E30 in 2021. Van de vergunningsaanvragen
in 2015 voldeed al 70,7% aan E-peil < of = E50 en 41,5% aan peil < of = E40. De
energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en
oververhitting.
Het verbruik van elektriciteit zal alleen maar toenemen. Er wordt aangenomen dat er zich
een stijging zal voordoen van 10% tot 15% tegen 2030 door de toename van
warmtepompen en elektrische auto’s.
De totale bruto groene stroomproductie in 2015 bedroeg 7.458 GWh, een stijging met
22% ten opzichte van 2014. Sinds 2005 is de productie bijna met factor 7 gestegen. De
grootste absolute stijging doet zich voor bij de biomassa-installaties, die 789 GWh
(+44%) meer groene stroom produceerden dan in 2014. Daarnaast is er ook een
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aanzienlijke stijging in de productie door windturbines, die 377 GWh (+38%) meer
produceerden. De zonnepanelen produceerden 5% en de biogasinstallaties 8% meer dan
in 2014. De groene stroomproductie in 2015 in Vlaanderen was voldoende om ongeveer
2,1 miljoen gezinnen van groene stroom te voorzien (gemiddeld 3500 kWh/gezin). Het
aandeel van groene stroomproductie in het Vlaamse bruto elektriciteitsverbruik bedraagt
12,7%. 94% van de groene energie voor warmtetoepassingen wordt voorzien door
installaties op basis van biomassa. De overige 6% wordt door warmtepompen,
warmtepompboilers en zonneboilers geproduceerd. Hout is de belangrijkste biomassa
voor warmtetoepassingen en genereerde in 2015 70% van het groene eindverbruik voor
verwarming.

De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie van 2009 verplicht België om het aandeel
hernieuwbare energie in het bruto finale energiegebruik op te trekken naar 13% in 2020.
Hiervoor wordt rekening gehouden met de inlandse productie van zowel groene stroom
als groene warmte en koeling en met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor
transportdoeleinden (zowel biobrandstoffen in verbrandingsmotoren als groene stroom in
elektrische voertuigen). Verder overschakelen op hernieuwbare energiebronnen is de
sleutel voor een verhoogde zelfvoorzieningsgraad en dus garantie op stabiele
energievoorziening in de toekomst.
Ook de lokale actoren zijn op de duurzaamheidskar gesprongen. De gemeente wil actief
werken aan een lagere CO2-uitstoot op het grondgebied. Een grote diversiteit aan acties
moet zorgen voor gedrevenheid en bewustwording, maar de snel veranderende
maatschappij eist ook hier haar tol. De grote druk op gezinnen en het toenemende aantal
eenoudergezinnen maakt dat er voorlopig nog te weinig betrokkenheid te bespeuren valt.
Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant engageerde Berlaar zich om in
te zetten op een kleinere voetafdruk. De broeikasgasinventaris, opgemaakt door de
provincie Antwerpen, toont aan dat de algemene CO2-uitstoot van het verbruik binnen de
gemeentelijke diensten de afgelopen jaren reeds gedaald is. Enkele zware verbruikers
zijn de openbare verlichting (13% van de totale uitstoot) en de elektriciteit in de
sporthal. Een project rond openbare LED-verlichting dient zich aan, in combinatie met de
verdere aanpassing van de brandregimes. Ook voor de inwoners van de gemeente zijn er
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projecten om mensen te stimuleren hun CO2-verbruik te laten dalen. Met See2Do
worden inwoners op een laagdrempelige wijze gestimuleerd tot het energetisch
renoveren van hun woningen. Het energieverlies van woningen wordt zichtbaar gemaakt
via thermografische scans.
De groepsaankoop ‘groene stroom en gas’ van de provincie Antwerpen is in Berlaar een
gekend begrip. De afgelopen jaren kende deze actie een stijgend succes: van 416
deelnemers in 2012 naar 618 in 2017, of een stijging van meer dan 48%. Ook de
besparing in CO2-uitstoot steeg in de loop van deze jaren met bijna 38%.
Diftar zorgt voor een daling van de afvalproductie. Er wordt eveneens een eerste aanzet
gegeven tot interne afvalbeheersing. De afgelopen tien jaar is het aantal kilogram
restafval per inwoner in Berlaar gestegen (103 kg ten opzichte van 119 kg). Berlaar
bevindt zich hiermee tussen de cluster (108 kg) en Vlaanderen (151 kg).
De uitvoeringsgraad van de riolering ligt in Berlaar onder het cluster- en Vlaamse
gemiddelde, namelijk 66,5 tegenover 80,2 en 86,5. Ook voor de zuiveringsgraad scoort
Berlaar lager dan de cluster, namelijk 64,3 tegenover 76,9 en 81,5.
Met de te saneren grond is het in Berlaar prima gesteld; slechts 0,01% van de totale
oppervlakte moet nog gesaneerd worden. In Vlaanderen is dit 0,9%. De te saneren
grond in Berlaar betreft geen industrieterrein, terwijl dit in Vlaanderen wel doorweegt
(60,04%).
De gemeente is zich bewust van eerlijke handel en lokale, duurzame landbouw en maakt
hier effectief werk van. Op die manier wil ze haar inwoners warm maken voor het verhaal
achter Fair Trade en lokale, duurzame producten.
Binnen de gemeentelijke diensten is het beleid rond onkruidbestrijding verder
doorgetrokken. Onkruidbestrijders worden zo veel mogelijk afgestoten, waardoor het
gebruik van pesticiden stevig is afgebouwd. Berlaar verleent daarnaast subsidies voor de
aankoop van onkruidbranders of –stomers.
Door de klimaatverandering wordt de waterproblematiek groter met gevolgen voor
aanplantingen. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op diversiteit in plantenkeuze bij de
aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. De gemeente wil haar open ruimte en
natuur zo veel mogelijk behouden en werkt aan een bijenvriendelijke gemeente.
Op het vlak van milieu is een milieuraad met 9 leden actief. Een inventarisatie van het
bestaande groen wordt opgemaakt. Samen met het Regionaal Landschap Rivierenland
wordt ook de beheerstool DIPLA voor opvolging en beheer van het groen getest.
2. 1. 9. 3 T r e nd s en te nd e ns e n
Meer en meer mensen zijn bezorgd over de algemene ecologische ontwikkelingen; er
groeit een algemeen besef dat de neveneffecten van de welvaart als een boemerang
terugkeren. De bereidheid om comfort in te leveren voor duurzaamheid krijgt voet aan
de grond, zeker wanneer dit gepaard kan gaan met kosten besparen. Het marktaandeel
van duurzame producten neemt de laatste jaren dan ook sterk toe. Fair Trade,
biovoeding, eco-living, eco-reizen, eco-fashion, … allemaal zitten ze in de lift. Burgers
ontpoppen zich tot kritische consumenten – hieraan zijn de technologische trends niet
vreemd – en gaan op zoek naar authenticiteit. Ecologisch verantwoord consumeren wint
aan draagvlak; maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een vereiste voor
bedrijven en besturen om aansluiting te blijven vinden bij hun klanten.
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Inwoners kiezen steeds meer voor nieuwe energievormen zoals warmtepompen,
duurzame energievormen,… zelfs los van mogelijke subsidies. Vanaf 2021 is het bouwen
van een BEN-woning verplicht voor nieuwbouw. Hiervoor moet minstens 10 kWh/m²
hernieuwbare energie geproduceerd worden. Dat kan door het plaatsen van
zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, …
De biolandbouw groeit en het belang van lokale producten, steekproducten, korte
keten,… kent een opmars. De Belgische consument besteedde in 2016 voor 586 miljoen
euro aan biologische producten, een stijging van 12%. Vlaanderen heeft hierin een
aandeel van 44%. Het marktaandeel voor verse biovoeding is gestegen van 2,7% naar
3%. Het grootste marktaandeel hebben de biologische vleesvervangers. Een op de vier
gekochte vleesvervangers is biologisch. Biologische versproducten zijn gemiddeld een
derde duurder dan gangbare producten. Dat prijsverschil blijft nagenoeg stabiel over de
jaren.
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2.1.10 O PENBARE

WERKEN EN OPENBAAR DOMEIN

2. 1. 10 .1 Li nk me t du u rz am e o nt w ik k el i n gs d oe l st e ll i n g en

2. 1. 10 .2 U it g a ng s po s it i e
De gemeente heeft als taak om het openbaar domein (voet- en fietspaden, wegen) in
goede staat te houden, zodat de verplaatsingen zo veilig mogelijk kunnen gebeuren.
Berlaar is een doorgangsgemeente, waardoor een intensief onderhoud van onder meer
de invalswegen noodzakelijk is. Door de wijziging in verkeersbelasting dendert er veel
zwaar vervoer door Berlaar en worden de wegen bijgevolg ook zwaar belast. Verspreid
over het grondgebied zijn er talloze kleine, verharde, al dan niet private wegen met
openbaar karakter. Voor het onderhoud van de wegen bestaat er een masterplan dat
echter herbekeken moet worden in functie van de prioriteiten. Vanwege de hoge
werkdruk en de wisselende bezetting in de afdeling Ruimte werden er de afgelopen jaren
te weinig voet- en fietspaden onderhouden of vernieuwd. De helft van de bevolking vindt
dat de fietspaden in Berlaar niet in goede staat zijn. De voetpaden scoren iets beter,
maar ook daar is een grote verbetering nodig. Een inhaalbeweging dringt zich op.
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Sinds 2013 werd 13.928 m² aan voet- en fietspaden opgebroken en heraangelegd en
8.372 m² aan nieuwe voet- en fietspaden aangelegd in nieuwe verkavelingen of om
nieuwe verbindingen te maken.
nieuwe voetpaden

nieuwe fietspaden

Balderdorp
Heikneuterhof

Tulpenstraat
Sander De Vosstraat
Kesselsesteenweg
Constant Verhulst Pastorijstraat

heraangelegde
voetpaden
Legrellestraat
Smidstraat
Pastoor Haemelstraat

heraangelegde
fietspaden
Legrellestraat
Smidstraat

Nethendal
Gestel
Liersesteenweg

In onderhoudsopdrachten werd 18.110 m² aan wegenis hersteld, waarvan 96% asfalt,
2% kassei en 2% betonplaten. De meeste van de onderhoudsprojecten zijn uitgevoerd in
2016, 2017 en 2018.
Een aantal grotere projecten kenden vertraging vanwege de grondige technische en
juridische voorbereiding. In deze projecten worden riolering en bovenbouw van de
straten steeds samen aangepakt. In het nieuwe ontwerp wordt gezocht naar een
optimaal gebruik van de beschikbare openbare ruimte. Grondinname wordt enkel
toegepast wanneer er geen andere kwalitatieve oplossing voor handen is. Onderstaande
projecten zijn reeds ver gevorderd in het administratieve proces, maar de uitvoering
ervan werd nog niet opgestart. Al deze projecten bevatten zowel het vernieuwen van de
bovenbouw als het realiseren van een gescheiden rioleringstelsel. In de Heideroosstraat,
de Ballaarweg en de Hemelshoek wordt een riolering gelegd, waar momenteel geen
riolering buiten de bestaande grachten aanwezig is.
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Projecten
Fietspad Hemelshoek
Heraanleg Pastorijstraat, kerkomgeving,
Ballaarweg
Heraanleg Markt
Kardinaal Cardijnplein, Melkouwen,
Heideroosstraat
Fiets-o-strade
Fietspad N10
In februari 2017 sloot Berlaar een samenwerkingsovereenkomst af met het
toegankelijkheidsbureau Inter. Sindsdien worden projecten steeds afgetoetst aan de
noden op het vlak van toegankelijkheid. Deze projecten zijn echter nog niet in uitvoering,
waardoor de resultaten op het openbaar domein nog niet zichtbaar zijn. Kleine
aanpassingen worden wel reeds opgenomen. Zo werd op de N10 een rateltikker aan de
oversteekplaats voorzien, zodat ook slechtzienden hier veilig kunnen oversteken.
Er wordt steeds gezocht naar nieuwe trage verbindingen. De afgelopen jaren werden er
een aantal interessante doorsteken gerealiseerd: verbinding Pastorijstraat – Constant
Verhulststraat, Balderdorp – Kapellebaan, Heikneuterhof – Heikanthof, Heikneuterhof –
N10, Ezenhoek – Broekweg.
Het openbaar groen is onvoldoende mee geëvolueerd in een tijd van pesticidevrij beheer.
In 2017 werd een groot deel van het groenpatrimonium in kaart gebracht. Echte
probleemperken worden aangepakt via een andere aanplant. Een beter groenbeheer op
wijkniveau is te omvangrijk om door de eigen diensten te laten uitvoeren en vraagt tijd
om aan te passen. In 2014 werd Berlaar lid van de Vereniging Voor Openbaar Groen. Bij
de start werd vooral ingezet op opleiding van de eigen groenarbeiders om een beter
onderhoud en kwalitatieve aanplantingen te kunnen uitvoeren. Voor grote nieuwe
verkavelingen wordt voor de groenaanplant steeds advies gevraagd aan VVOG. Samen
met het beplantingsplan wordt ook een beheersplan van het groen opgesteld. In
verkavelingsvergunningen, afgeleverd in 2017 en 2018, wordt opgelegd om de
beheersplannen op te maken en ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen.
De indeling en het beheer van de begraafplaats in het centrum zijn in 2015 en 2016
grondig aangepakt. De oude steense begraafplaats werd omgevormd tot een gedenkpark
met een grote ecologische en educatieve waarde en vormt nu een nieuwe groene plek in
het centrum van Berlaar. Ook op de andere begraafplaatsen worden veranderingen
doorgevoerd om ze onderhoudsvriendelijker en ecologisch waardevoller te maken. In het
Valkenhof werd de beplanting vernieuwd; de nieuwe school werd voorzien van een
prairietuin. In 2017 verdiende Berlaar één bij als bijenvriendelijke gemeente (uitgereikt
door De Groene Lente van VVOG). Deze trend zal worden aangehouden om een tweede
bij te verdienen.
Sinds 2010 is Pidpa rioolbeheerder die 80% van het onderhoud van de grachten op
Berlaars grondgebied uitvoert. De overige 20% is in beheer van de gemeente en moet
normaliter door gemeentepersoneel worden onderhouden. In de praktijk neemt Pidpa dit
ook op en betaalt de gemeente voor deze extra diensten. De provincie onderhoudt de
waterlopen. Omdat diverse nutsmaatschappijen regelmatig uitbreidingen aan hun
distributienetwerk moeten uitvoeren, zijn er soms ingrijpende werken nodig in voet- en
fietspaden en in de wegenis. Het controleren van de kwaliteit van de herstellingen aan
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het openbaar domein is een arbeidsintensieve bezigheid die veel plaatsbezoeken vraagt.
Recent werd een integraal gebouwenbeheer opgestart. Alle gebouwen werden
geïnventariseerd en maken op dit ogenblik de omschakeling van een ad hoc-beheer naar
een planmatig, preventief onderhoud. Bepaalde gebouwen kennen een achterstand op
het vlak van onderhoud, waardoor zij prioriteit krijgen in het nieuwe
patrimoniumbeheersplan dat verder wordt uitgetekend. Ook op het vlak van gebouwen
staan een aantal grote projecten op stapel. De bouw van het administratief centrum zou
starten in 2018, maar werd vertraagd door juridische procedures. De Sint-Pieterskerk
moet dringend gerenoveerd worden, maar moet hiervoor nog de nodige subsidies
bekomen. De sportinfrastructuur moet op een aantal locaties dringend aangepast
worden. Dat bemoeilijkt het huidige onderhoud, waarin grote kosten vaak niet meer de
moeite zijn, maar een kleinschalig onderhoud niet voldoende.
Om een optimale aanpak van externe meldingen uit te rollen, is een vlot digitaal proces
een must. Berlaar investeerde de voorbije jaren in een robuust midoffice-systeem, maar
het proces ‘meldingen’ verloopt nog moeizaam en raakte tot nog toe niet volledig
geïmplementeerd. Dat creëert een vertragend effect en moet zo snel mogelijk opgelost
geraken.
De steeds mondiger wordende burger laat meer van zich horen tijdens de uitvoering van
werken. Vaak spelen er ook tegenstrijdige belangen. Bij onteigeningsprocedures,
bouwaanvragen en overheidsopdrachten is het cruciaal om de wetgeving steeds correct
toe te passen. Het juridische kader rond openbare werken is echter zo uitgebreid en zo
complex dat het voor een kleine organisatie niet evident is om alles op de voet te blijven
volgen. Daarom is extern juridisch advies hoe langer hoe meer een noodzaak. Burgers
eisen inspraak en medezeggenschap over wat er in hun straat gebeurt. Dat leidt soms tot
een onontwarbaar kluwen van eigenbelang en tot juridische stappen, waardoor de
vooruitgang van sommige dossiers aanzienlijk vertraagt.
Voor grote projecten organiseert het bestuur in de beginfase bewoners- en/of
infovergaderingen. Die zijn belangrijk om voeling te krijgen met de visie van de burger
en om te weten te komen wat er leeft bij de bevolking. Ondanks deze initiatieven hebben
burgers vaak het gevoel dat ze voor een voldongen feit worden gezet. Ook de
communicatie tijdens de werken blijft onvoldoende qua frequentie en maatwerk. Er wordt
dan ook vaak ad hoc gecommuniceerd zonder onderliggend structurerend
communicatieplan. Hiervoor ontbreekt de expertise in de dienst Openbare Werken en de
tijd in de Communicatiedienst.
De huisvesting van de gemeentelijke administratie voldoet nergens meer aan de
hedendaagse normen, maar de situatie van de afdeling Ruimte is nog het meest precair.
Die vormt, tezamen met de (te) hoge werkdruk, het grootste interne obstakel. De
werkplek is te krap; de medewerkers zitten te dicht bij elkaar. Er is geen plaats om te
vergaderen, om klanten te woord te staan of om plannen open te vouwen. Een
gedetailleerde taak geconcentreerd en nauwkeurig uitvoeren is geen sinecure. Ondanks
dit blijft de werksfeer binnen de afdeling goed, heerst er een sterke collegialiteit en
blijven de medewerkers gemotiveerd en flexibel, zodat onvoorziene omstandigheden nog
steeds opgevangen geraken.
2. 1. 10 .3 T r en d s e n t en de n s en
Reeds een aantal jaren legt het bestuur de focus op het vergroenen van de gemeente
door het stelselmatig verwijderen of beperken van verhardingen ten voordele van meer
aanplant van groenzones en bloemenweides. Deze keuze werd nog versterkt door het
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verbod op pesticides sinds 2015. Om de werklast te drukken worden onkruidgevoelige en
dus arbeidsintensieve verhardingen verwijderd en vervangen door een
onderhoudsvriendelijke groenaanplant. De begraafplaats in het centrum van Berlaar is
daarvan een perfect voorbeeld. De kiezelverharding op de paden en rond de graven werd
vervangen door graspaden, bodembedekkers, hagen en bomen. Indien verhardingen
onontkoombaar zijn, wordt er geopteerd voor groener en waterdoorlatend materiaal. De
groenperken worden duurzaam ingevuld met inheemse planten die door een
doorgedreven snoei in het eerste jaar sneller kunnen dichtgroeien. Deze tendens trekt
zich verder naar de toekomst toe. Zo krijgen beplantingsplannen in
verkavelingsaanvragen meer en meer aandacht en moeten verkavelaars ook een
beheersplan opmaken.
De snelle, laagdrempelige communicatie via sociale media die het huidige landschap
kenmerkt, biedt de gemeente de perfecte opportuniteit om burgers voor, tijdens en na
een project te informeren en te betrekken. Op deze manier wordt het mogelijk om kort
op de bal te spelen en om eventuele negatievere opmerkingen ook te capteren en te
verwerken. Door burgers van bij de start te betrekken en hen inspraak te bieden, wordt
het draagvlak groter, de weerstand kleiner en het project veelzijdiger. Op deze manier
wordt ook een overvloed aan vragen en klachten na oplevering van het project
vermeden.
Het geografisch informatiesysteem (GIS) is een systeem waarmee gegevens over
geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd en bewerkt. De toepassingen
ervan zijn legio, maar Berlaar heeft geen GIS-coördinator, zodat dit systeem louter wordt
gebruikt als onderlegger voor de vergunningensoftware en om het kadaster te
consulteren. In de toekomst kan GIS gebruikt worden voor alle soorten onderhoud,
bijvoorbeeld vuilnisbakjes leeghalen, strooiroutes, trage wegen, …
Om tot een goede uitvoering van een project te komen, is het belangrijk om een correct
bestek op te stellen met een juiste en overzichtelijke vermelding van alle technische
bepalingen. Daarnaast is het juridische gedeelte erg belangrijk, omdat dit de basis vormt
waarop kan worden teruggeplooid bij problemen. Hiaten in het juridische gedeelte
kunnen ernstige consequenties hebben. Het volstaat dus niet langer om een
studiebureau aan te stellen voor de technische kant van de zaak; meer en meer wordt er
een beroep gedaan op externe juridische hulp bij het opstellen van een bestek. Om de
werklast te verminderen, rezen de laatste jaren de raamcontracten als paddenstoelen uit
de grond. Ook Berlaar zal hiervan gebruik maken, zodat de jaarlijks weerkerende taken
voor meerdere jaren gegund kunnen worden en op afroep gecoördineerd (bijvoorbeeld
wegmarkeringen, vegen van straten, …). Dat vraagt extra tijd bij de opstart, maar werpt
gedurende meerdere jaren zijn vruchten af. Bij het bestellen van materialen en opmaken
van nieuwe ontwerpen zal de aandacht uitgaan naar de duurzaamheid ervan. Soms
wordt dit aspect al opgenomen als gunningvoorwaarde; in de toekomst zal dit verder
worden gezet.
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2.1.11 W ERKEN
2. 1. 11 .1 Li nk me t du u rz am e o nt w ik k el i n gs d oe l st e ll i n g en

2. 1. 11 .2 U it g a ng s po s it i e
Vlaanderen telt 192.764 werkzoekenden (cijfers van april 2018), een lichte daling
tegenover vorig jaar. 6,3% van de beroepsbevolking is werkloos. Zowel mannelijke als
vrouwelijke werkloosheid kennen gelijkaardige dalingen de afgelopen vijf jaar. Waar
traditioneel meer vrouwen dan mannen werkloos waren, is sinds een aantal jaren een
tegenovergestelde tendens ontstaan. Meer mannen werken in de conjunctuurgevoelige
industrie, waar de grootste economische klappen vallen. Daarnaast zijn het vooral
vrouwen geweest die geprofiteerd hebben van de groei van de dienstensector. In Berlaar
volgt de verhouding tussen het aantal werkloze mannen en vrouwen dezelfde tendens als
in Vlaanderen (in april 2018 123 mannen en 115 vrouwen).
Allochtone werkloosheid kent over het algemeen een kleinere daling (-5,6%) ten opzichte
van autochtone werkloosheid (-8,7%). Het aandeel van allochtone werklozen wordt dus
groter in verhouding tot het aandeel autochtone werklozen. Berlaar volgt deze algemene
tendens niet. De groep allochtone werklozen is met 21% gedaald ten opzichte van vorig
jaar. De autochtone werklozen kenden het afgelopen jaar een stijging van 2,45%. In de
leeftijdscategorieën onder de 25 jaar en boven de 50 jaar zijn er zelfs geen allochtone
werklozen.
De categorie werkzoekende vijftigplussers kende in Berlaar het afgelopen jaar een
stijging van 7,5%, wat ook te merken valt in Vlaanderen (+7%). Op het vlak van
studieniveau blijven, zowel in Vlaanderen (48,1%) als in Berlaar (43,3%), de
laaggeschoolden het merendeel van de werkzoekenden uitmaken.
In Berlaar is de jobratio sinds 2011 aan het dalen: van 48,3 in 2011 naar 45,9 in 2015.
Deze dalende tendens is niet terug te vinden in de cluster (van 41,9 naar 43,6), noch in
Vlaanderen (van 73,9 naar 75).
Berlaar telde in 2015 5.078 tewerkgestelde actieve inwoners, 308 niet-werkende
werkzoekende inwoners en 1.894 niet beroepsactieven. De werkzaamheidsgraad zit sinds
2005 in stijgende lijn: van 70,26% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd naar
75,25% in 2015. Hiermee scoort de gemeente iets hoger dan de cluster (73,9%) en
Vlaanderen (71,9%). De werkloosheidsgraad in Berlaar ligt dan ook lager dan die van
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Vlaanderen. Van de groep werkzoekenden in 2018 behoren er 188 tot minimaal één van
de vier prioritaire kansengroepen: vijftigplussers, allochtonen, laaggeschoolden en
personen met een arbeidshandicap.
Het aantal dossiers arbeidstrajectbegeleiding fluctueert: van gemiddeld 12 actieve
dossiers per maand in 2017 tot een 13-tal per maand in 2018. Het gaat hier om
verplichte begeleidingen naar werk/opleiding als voorwaarde om een (equivalent)
leefloon te ontvangen. Momenteel begeleidt het OCMW Berlaar enkel cliënten die een
financiële steun ontvangen. De andere groep niet-werkende werkzoekenden wordt
doorverwezen naar VDAB.
Sinds 1 december 2016 werd het leefloon uitgebreid naar een nieuwe doelgroep
vreemdelingen. Ook nieuwkomers met het statuut van subsidiaire bescherming kregen
vanaf dat ogenblik recht op een leefloon, waardoor er een verschuiving plaatsvond
tussen leefloon en equivalent leefloon. Daarnaast heeft de asielcrisis van 2015 een grote
invloed gehad op het aantal leefloon-gerechtigden; de migratiestromen hebben een
stevige klim qua allochtone werkloosheid met zich meegebracht. In de groep van de
leefloon-gerechtigden bedraagt het percentage van erkende vluchtelingen in Vlaanderen
11%; in Berlaar ligt dit rond 17%. Het aantal leefloners stijgt jaarlijks en binnen deze
groep nemen de vreemdelingendossiers een steeds groter aandeel in. In september 2015
waren in Berlaar 27 leefloon-gerechtigden Belg en 4 leefloon-gerechtigden niet-Belg. In
september 2016 stegen deze aantallen naar 31 Belgen tegenover 9 niet-Belgen. In
september 2017 bedroeg deze verdeling 33 Belgen tegenover 11 niet-Belgen.
Dat is echter niet de enige oorzaak van de stijging van het aantal dossiers (equivalent)
leefloon. De andere stelsels, zoals werkloosheidsuitkering en ziekte-uitkering, zijn
strenger geworden, waardoor de uitkering sneller wordt stopgezet. Bij langdurig
werklozen daalt het dagbedrag sneller, waardoor er bedragen toegekend worden die
lager dan het leefloonbedrag liggen. Ook deze mensen worden in de richting van het
OCMW geduwd, omdat ze een aanvulling vragen. In december 2017 ontvingen 11
cliënten een aanvullend leefloon op een sociale uitkering. In december 2016 ging dit om
9 dossiers.
Op 1 januari 2017 trad het nieuwe decreet tijdelijke werkervaring (TWE) in werking. De
Vlaamse regering maakte afspraken met VDAB over deze nieuwe maatregel, waarop
VDAB een aantal taken doorschoof naar de OCMW’s. Zo werd de tewerkstelling artikel
60§7 hervormd naar tijdelijke werkervaringstrajecten. In januari 2018 stelde het OCMW
Berlaar 4 mensen op deze manier tewerk, onder wie 1 persoon binnen het nieuwe
systeem van TWE. De andere 3 dossiers werden opgestart voor 2017. Na een OCMWtewerkstelling stromen deze cliënten gemakkelijker door naar het NEC dan andere
leefloon-gerechtigden.
Door de zesde staatshervorming is het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap (PWA)
een gewestelijke bevoegdheid geworden. De Vlaamse regering maakte van het PWA een
activeringsinstrument dat vanaf januari 2018 wijk-werken heet. Het wijk-werken wordt
beschouwd als een eerste kleine stap in een traject naar werk: werkzoekenden doen via
het wijk-werken ervaring op gedurende zes maanden (één keer verlengbaar met zes
maanden), terwijl dit vroeger onbeperkt verder kon lopen. Na deze periode moet de
werkzoekende verdere stappen zetten in de richting van werk. In 2017 (januari tot en
met oktober) werden er in Berlaar 7.252 PWA-cheques afgeleverd. In 2016 waren er dat
9.609.
Hoewel de werkloosheid bij inwoners jonger dan 25 jaar de laatste jaren wat gestegen is,
is het aantal leefloongerechtigden in deze leeftijdscategorie lichtjes gedaald (van 9 in
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2015 tot 6 in 2016). Dat is te danken aan de goede begeleiding van jongeren en
studenten in deze situatie, die alle een GPMI (geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie) ondertekenen, waardoor op regelmatige basis hun opleiding
of hun zoektocht naar werk geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Als werkgever focust het lokaal bestuur Berlaar de laatste jaren duidelijk op het welzijn
van zijn medewerkers. In het kader hiervan werden er enkele personeelsacties
ingevoerd: tweejaarlijkse teambuilding, jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en personeelsfeest,
invoering financiële bonus bij lange loopbanen (stimuleren werkgeverstrouw), … Eind
2016 werd er eveneens een er-wel-zijnsbeleid ingevoerd, met de focus op preventie,
eenvormigheid en bespreekbaarheid. Het beleid wordt opgedeeld in drie fasen: de
werkfase - waarbij er acties uitgewerkt worden in het kader van preventie -, de
verzuimfase – waarbij er een duidelijk kader gecreëerd wordt voor meldingen en
afspraken tijdens de ziekteperiode – en de herstelfase – waarbij er een leidraad wordt
geboden aan leidinggevenden voor opvolging na verzuimperiodes.
Met gedurende de laatste vijf jaar een gemiddelde besteding van 35.000 euro aan
vormingskosten in diverse uitvoeringsvormen (intern/extern/online opleidingen/groepsen individuele trajecten, …) zet Berlaar ook stevig in op opleiding, vorming en levenslang
leren. Ze geeft haar medewerkers hiermee maximale kansen om zich te ontwikkelen, te
ontplooien en up-to-date te houden.
Er werd bovendien hard gewerkt aan de opmaak van een nieuw organogram, dat
rekening houdt met toekomstige tendensen (nieuw dienstverleningsconcept, integratie
gemeente/OCMW, nieuwe verwachtingen van de hogere overheden, …). Dat organogram
biedt ook reeds een gedeeltelijke oplossing voor de ‘kenniseilandjes’, waarbij specialisatie
te vaak bij één persoon zit, wat voor opvolgingsproblematiek kan zorgen.
2. 1. 11 .3 T r en d s e n t en de n s en
Eind 2015 stelden de verschillende werkvormen van de sociale economie in totaal 26.334
doelgroepwerknemers te werk. Dat komt overeen met 1% van de totale werkende
bevolking tussen 20 en 64 jaar. Ten opzichte van 2014 blijft de totale tewerkstelling in
de sociale economie min of meer stabiel.
In de loop van 2015 werd de sociale economie grondig hervormd. De belangrijkste
werkvormen werden vanaf dan de maatwerkbedrijven en –afdelingen. De
maatwerkbedrijven omvatten de sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen, de
maatwerkafdelingen vervingen de vroegere invoegbedrijven die geleidelijk aan uitdoven.
Deze maatwerkregelgeving zal in werking treden vanaf 1 januari 2019. Daarnaast zijn er
ook nog de arbeidszorginitiatieven en de initiatieven in het kader van de lokale
diensteneconomie.
Bij de invoegbedrijven is er tegenover eind 2014 sprake van een sterke daling van het
aantal doelgroepwerknemers (-58%). Ook bij de sociale werkplaatsen en de lokale
diensteneconomie is het aantal werknemers beperkt gedaald (respectievelijk -6% en
-4%). Dat wordt gecompenseerd door een duidelijke stijging van het aantal
tewerkgestelde personen in de arbeidszorginitiatieven (+15%) en een beperkte stijging
bij de beschutte werkplaatsen (+1%). Eind 2015 werkte 65% van de
doelgroepwerknemers in een beschutte werkplaats en 17% in een sociale werkplaats. De
arbeidszorginitiatieven en de lokale diensteneconomie zijn goed voor respectievelijk 10%
en 8% van het aantal doelgroepwerknemers, de invoegbedrijven voor 1%.
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Het ‘nieuwe werken’ is een trend die zich volop doorzet. Dat concept focust op het
effectiever, efficiënter maar ook plezieriger maken van werk voor zowel de organisatie
als de medewerker. Die laatste staat centraal en krijgt binnen bepaalde grenzen de
ruimte en de vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt,
waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Hierbij wordt vooral gedacht aan soepele glijen stamtijden, telewerk en flexwerk.
Er zijn intussen ook heel wat werknemers die op hun 65ste nog niet met pensioen willen
gaan, die effectief hun loopbaan willen verlengen en perfect inzetbaar zijn in de ‘nieuwe
werken’-filosofie. Mensen met ervaring kunnen makkelijk jonge werknemers wegwijs
maken in een bedrijf door hen een ‘begeleidende’ functie te geven. Werkgevers zullen in
de toekomst meer moeten inspelen op de noden van hun werknemers en ervoor moeten
zorgen dat ze hun talenten tijdens hun loopbaan kunnen ontwikkelen, tot aan het
pensioen. In een lange loopbaan is het immers cruciaal dat werknemers zich
geapprecieerd voelen en voldoening blijven vinden in wat ze doen.
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2.1.12 T ECHNOLOGIE
2. 1. 12 .1 Li nk me t du u rz am e o nt w ik k el i n gs d oe l st e ll i n g en ( ic on e n
i nv oe g en ) :

2. 1. 12 .2 U it g a ng s po s it i e
De wereld om ons is grondig veranderd, meer en sneller dan ooit tevoren. In maart 2017
gebruikten 374 biljoen mensen het internet met Azië als koploper. Op de tweede plaats
staat Europa met 17% van alle gebruikers. Dagelijks worden er meer dan 5,5 biljoen
zoekopdrachten ingegeven in de zoekmachine Google. Begin 2017 waren er wereldwijd
meer dan 330,6 miljoen domeinnamen geregistreerd. In augustus 2017 stonden zo’n
1,24 biljoen websites online.
In 2018 gebruiken wereldwijd 5,14 biljoen mensen een mobiele telefoon. Dat is een
stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar. Steeds meer pc’s worden vervangen door
smartphones en tablets. Internet wordt vaker gebruikt via mobiele telefoon dan via pc.
Voor 87% van de Belgische bevolking is internet een dagelijkse bezigheid. 92% stuurt en
ontvangt e-mails. 83% bezoekt sociale netwerken en 62% maakt er dagelijks gebruik
van. 73% van de Belgische bevolking gebruikte tijdens de laatste drie maanden een
smartphone. Op deze apparaten nemen apps steeds vaker de functie van websites over.
Qua sociale media liggen de cijfers zo mogelijk nog extremer. In 2018 zijn er 3.196
biljoen mensen die sociale media gebruiken. Dit is 13% meer dan vorig jaar. Per seconde
vinden 11 mensen voor de eerste keer hun weg naar sociale media. Dat zijn er ongeveer
1 miljoen per dag. Het snelst groeiende gebruik van sociale media is te vinden in
Centraal en Zuid-Azië, met een stijging in gebruik van 90% en 33%. De modale inwoner
van Amerika spendeert per dag twee uur aan het gebruik van sociale media.
Begin 2018 waren er meer dan 2,17 biljoen gebruikers van Facebook. Dat is een stijging
van 15% in vergelijking met vorig jaar. 88% van deze gebruikers logt in via de mobiele
telefoon. Op Instagram zijn er in 2018 meer dan 800 miljoen gebruikers per maand
actief. Twitter kent meer dan 330 miljoen actieve gebruikers per maand. Er worden
gemiddeld 500 miljoen tweets per dag gecreëerd. Snapchat is een groeiend medium,
voornamelijk voor het jongere doelpubliek. Er zijn meer dan 187 miljoen actieve
gebruikers per dag. Deze en soortgelijke media domineren de online tijdsbesteding hoe
langer hoe meer.
De maatschappij is grotendeels geëvolueerd naar een digitale samenleving. Dat betekent
dat ook de digitale afhandeling van heel wat dagelijkse taken steeds meer ingeburgerd
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raakt. Generaties die met het internet opgroeiden, verwachten snelheid en flexibiliteit.
Mensen van nu willen instant informatie (apps, QR-codes, augmented reality) en
dienstverlening-op-maat anytime, anywhere, anyhow en bovendien ‘end to end’.
Continue bereikbaarheid is een conditio sine qua non.
Toch gaapt er nog steeds een digitale kloof, zij het dat de klemtoon verschoven is van de
loutere toegang tot internet naar de expertise om ermee te werken. In een bevraging
van Gezinsbond en OKRA Vlaanderen in september 2017 gaf 22% van de respondenten
aan zich hulpeloos te voelen in de digitale samenleving. Zeker in een vergrijzende
maatschappij blijft er voldoende aandacht nodig voor ‘digitaal analfabetisme’. Het blijft
dus de taak van een overheid om in te zetten op digitaal, maar eveneens om te zorgen
voor mogelijke analoge alternatieven.
Het oude businessmodel, gericht op een verticale marktindeling, is volop op zijn retour.
Het informatieveilig beheren en ontsluiten van alle beschikbare data en het structureren
van het overaanbod aan informatie vereist een volledig andere manier van organiseren
en van denken. De toename van geautomatiseerde transacties en virtuele samenwerking
zorgt voor een wijziging in de rol van publieksgerichte diensten. Daarnaast is er de
kritische, mondige én tech-savvy burger die ideeën aanbrengt, maar eveneens een
minder goede dienstverlening publiek aankaart. Door de instant verspreiding via
uitgebreide netwerken in de veranderde technologische omgeving is de visibiliteit van
dergelijke acties erg groot. Het correct en adequaat inspelen hierop – de converserende
overheid - vormt een grote uitdaging voor een hedendaags bestuur.
Het digitale aanbod aan de burger in Berlaar blijft helaas te beperkt. Inwoners kunnen
wel online bij gemeente en OCMW terecht en kunnen er hun informatieve honger stillen,
maar een volwaardig en uitgebreid e-loket is nog niet gelanceerd. Het bestuur is volop
bezig met een inhaalbeweging op het vlak van digitalisering. Zo werd inmiddels het
besluitvormingsproces gedigitaliseerd en uitgerold naar alle organen. Er wordt hard
gewerkt om bijkomende processen te automatiseren, maar veel van die projecten staan
nog in hun kinderschoenen. De digitalisering vraagt veel tijd en energie van de
medewerkers, die voor specifieke kennis over IT-onderwerpen lange tijd afhankelijk
waren van externen en leveranciers. Enerzijds is er zeker het besef dat een goede
digitale dienstverlening een hogere efficiëntie kan opleveren; anderzijds vormt de korte
tijdspanne waarin vernieuwingen en wijzigingen doorgevoerd (moeten) worden, soms
een struikelblok voor medewerkers, die niet meteen mee zijn met de nieuwe
ontwikkelingen.
De afhankelijkheid van externen voor IT-problemen en begeleiding bij
digitaliseringsprojecten bemoeilijken de afstemming van de IT-infrastructuur tussen de
gemeente en de gemeentelijke basisscholen en tussen gemeente en OCMW. Omdat de
juiste kennis ontbrak, werd er vaak ad hoc gewerkt. Om aan deze problemen tegemoet
te komen, nam Berlaar in 2017 een eigen IT-medewerker in dienst.
2. 1. 12 .3 T r en d s e n t en de n s en
Dat de verdere ontwikkeling van bestaande technologieën en de creatie van nieuwe
technologieën belangrijke invloeden zullen blijven uitoefenen in de huidige samenleving
staat als een paal boven water. Het internet als kritische component in het handelen en
denken van de mens komt steeds centraler te staan. Dat is voor een deel het logische
gevolg van de opmars van de relatief goedkope en steeds laagdrempeliger wordende
computerkracht en de eenvoudige beschikbaarheid van capaciteit. Burgers koesteren
hoge verwachtingen op het vlak van digitalisering. Veel dagelijkse taken worden online
afgehandeld, waarbij snelheid, efficiëntie en flexibiliteit verondersteld worden. De
Pagina
80

verplaatsing naar het gemeentehuis wordt hoe langer hoe minder een evidentie. Een
volwaardig e-loket, foutloos gekoppeld met heel diverse systemen in de back-end, is dan
ook een must.
Hierbij moet grondig rekening worden gehouden met informatieveiligheid, wat een
complexe zaak is. De privacygevoelige gegevens moeten te allen tijde strikt vertrouwelijk
blijven, conform de zeer strenge wettelijke verplichtingen van de nieuwe general data
protection regulation. Tegelijkertijd verlangt de burger wel een vlotte service van de
diensten. De combinatie van deze twee zaken maakt dat er veel aandacht moet worden
besteed aan de beveiliging van de infrastructuur, zodat het risico op onbedoelde lekken
van informatie tot een minimum beperkt blijft. Een doorgedreven sensibilisering van de
medewerkers wat deze materie betreft is een noodzaak.
Ook de informatiemaatschappij maakt een grote opgang. Een goede analyse van
gegevens en tendensen maakt het mogelijk om beter in te spelen op de verwachtingen
van burgers en steeds verder te groeien. Omdat bepaalde gegevens (bijvoorbeeld
hoeveel producten er via het e-loket werden aangevraagd) automatisch gegenereerd
worden via de nieuwe (digitale) technologieën, is de rapportering niet alleen sneller,
maar ook correcter.
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2.1.13 C OMMUNI CATIE

EN MARKETING

2. 1. 13 .1 Li nk me t du u rz am e o nt w ik k el i n gs d oe l st e ll i n g en

2. 1. 13 .2 U it g a ng s po s it i e
Om haar boodschap kenbaar te maken, beschikt Berlaar over een goede mix van online
en offline communicatiekanalen: de website, de digitale nieuwsbrief, twee infobladen
(Den Balder – maandelijks, De Kiosk – tweemaandelijks), digitale informatieborden,
aankondigingsborden en affiches, persberichten, bewonersbrieven, infoavonden,
brochures en sociale media (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Een
communicatiemix is echter nooit volledig. Als nieuwe tendensen of kanalen nuttig lijken,
worden deze geëvalueerd en indien positief toegevoegd.
De website trekt gemiddeld 168 bezoekers per dag aan. Op weekdagen schommelt het
bezoekersaantal tussen de 150 en 250 bezoekers, op zaterdag en zondag is een aantal
van 100 bezoekers eerder uitzonderlijk. Grote uitschieters naar het aantal
websitebezoekers houden voornamelijk verband met grotere evenementen en
(foto)verslagen van die evenementen. Zo waren de drukst bezochte dagen in het
afgelopen jaar zaterdag 24 juni (505 bezoekers, meest bezochte pagina’s over
Avondfeest), maandag 10 juli (466 bezoekers, meest bezochte pagina’s over Heikermis)
en maandag 20 maart (408 bezoekers, meest bezochte pagina’s over Kampioenenhulde).
Bezoekers blijven gemiddeld 3,34 minuten op de website en bezoeken 3,25 pagina’s per
sessie. Het bouncepercentage situeert zich rond de 50% en valt daardoor binnen de
norm (40 tot 60%). Het gemiddelde bouncepercentage voor de hele site zegt echter niet
heel veel. Het is interessanter om het percentage per pagina te bekijken. Zo heeft
bijvoorbeeld de pagina met de contactgegevens en de openingsuren een percentage van
80% (de bezoeker vond dus wat hij zocht en heeft de site daarna verlaten) en hebben de
pagina’s van dienstverlening, vrije tijd en beleid (de menuknoppen) een percentage
tussen de 20 en de 25% (de bezoeker moet hier namelijk nog doorklikken naar andere
informatie).
De startpagina van de Berlaarse website was afgelopen jaar veruit de drukst bezochte
pagina (81.459 paginaweergaven). Daarna volgen de pagina’s dienstverlening (7.036
paginaweergaven) en de pagina rond de openingsuren (6.464 paginaweergaven). De
pagina’s vacatures (5.354 paginaweergaven), vrije tijd (5.190 paginaweergaven), beleid
(4.766 paginaweergaven), onderwijs (3.866 paginaweergaven), schepencollege (3.803
paginaweergaven), containerpark (3.297 paginaweergaven) en wegenwerken (3.170
paginaweergaven) vervolledigen de top tien.
Een belangrijke tendens is de manier waarop bezoekers de website consulteren. De
meeste bezoekers gebruiken nog steeds hun computer (56%), maar de mobiele versie
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wint aan belang (35% bezoekt via de mobiele telefoon, 9% via de tablet).
De tweewekelijkse digitale nieuwsbrief wordt via mailchimp uitgestuurd naar 362
geabonneerden. Van die geabonneerden opent 55% de nieuwsbrief ook daadwerkelijk en
klikt eventueel door.
Berlaar heeft twee gemeentelijke infobladen: Den Balder en De Kiosk. Den Balder
verschijnt maandelijks en telt twee bladzijden met nieuws van het bestuur. Het gaat om
een uitgave van een drukkerij waarin de gemeente twee bladzijden aankoopt.
Verenigingen en handelaars hebben de kans om bij de drukkerij advertentieruimte te
kopen. De Kiosk verschijnt tweemaandelijks en telt telkens 20 of 24 bladzijden. De Kiosk
wordt samengesteld en gedrukt in opdracht van het bestuur, waardoor het de volledige
controle heeft over de inhoud.
De introductie van de laagdrempelige sociale media heeft de manieren van
communiceren aanzienlijk veranderd en de burger mondiger gemaakt. Waar een inwoner
voordien vooral ontvanger van informatie was, heeft hij nu een makkelijk medium om
ook zelf boodschappen uit te zenden of over bepaalde info in dialoog te treden.
Qua sociale media beschikt Berlaar over de volgende kanalen:
•

Facebook: algemene pagina ‘Gemeente Berlaar’ (1.296 vind-ik-leuks), pagina
‘Vrije Tijd Berlaar’ (292 vind-ik-leuks), pagina ‘Bibliotheek Berlaar’ (392 vind-ikleuks). De sport- en jeugdconsulenten communiceren via een professionele
account verder met hun doelgroepen via enkele specifieke groepen (bv. speelplein
en jeugdraad). De hulpverleningszone Rivierenland post Berlaar (583 vind-ikleuks) en lokale politiezone Berlaar-Nijlen (3.186 vind-ik-leuks) hebben elk hun
eigen account. Die kunnen mee gemeentelijke informatie verspreiden, maar
worden niet mee beheerd door het gemeentebestuur.

•

Twitter: algemene Twitteraccount ‘@gemeenteberlaar’ (187 volgers)

•

Instagram: algemene account ‘@gemeenteberlaar’ (181 volgers), eigen hashtag
‘#instaberlaar’

•

LinkedIn: bedrijfspagina ‘Gemeente Berlaar’ (44 volgers)

In 2017 gingen 36 burgers de dialoog met het bestuur aan via de Messenger-functie van
Facebook. In 2016 waren dat er 14. Er werd ook 12 keer een (openbaar) bericht (een
vraag of opmerking) geplaatst op de pagina van de gemeente. In 2016 gebeurde dat 9
keer.
In al zijn communicatie heeft het bestuur aandacht voor vragen, opmerkingen en
suggesties van inwoners. Dat betekent dat het niet alleen informatie wil uitzenden, maar
ook met de burger in dialoog wil gaan en die burger zelf informatie laten aanbrengen
(user generated content). Een goed voorbeeld daarvan zijn de sociale media. De burger
vindt meer en meer de weg naar deze kanalen. Het bestuur doet daarom actief aan
webcare, waardoor vragen en opmerkingen tijdig opgevolgd worden. Deze
communicatiereflex is echter nog niet overal aanwezig. Bovendien is Berlaar een
gemeente waar er veel gebeurt en vaak ook tegelijkertijd. Daardoor verschijnen er soms
ad hoc-berichten en is het mogelijk dat diensten naast elkaar communiceren. Een
duidelijke structuur kan hierin een rol van betekenis spelen.
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75% van de bevolking is tevreden over de verspreiding van informatie over activiteiten.
Daarnaast vindt 48% van de Berlaarse inwoners dat ze voldoende informatie krijgen over
beslissingen die het bestuur neemt. 62% van de inwoners geeft aan voldoende
informatie te krijgen over nieuwe ingrepen binnen de gemeente.
Eventuele klachten worden zorgvuldig behandeld. Het bestuur werkte een duidelijk
proces van klachtenmanagement uit, waarbij iedere klager binnen een bepaalde termijn
een gepast antwoord krijgt.
Op het vlak van interne communicatie vallen er nog wat lacunes weg te werken. Zo
werden enkele interne communicatieprocessen reeds verbeterd, maar heeft de
organisatie nog geen intranet. Ook vaste, gestructureerde communicatievormen, zoals
een personeelsnieuwsbrief of een personeelskrantje met een juiste balans tussen
informatie en ‘soft news’, zijn nog niet uitgewerkt. Omdat die gestructureerde interne
communicatie niet helemaal op punt staat, wordt er vaak naast elkaar gecommuniceerd.
Dat zet een uniforme manier van communiceren onder druk. De implementatie van de
nieuwe huisstijl moet die uniformiteit verder faciliteren.
2. 1. 13 .3 T r en d s e n t en de n s en
De digitale samenleving eist een steeds toenemende snelheid en efficiëntie, de klant
verwacht dat er meteen naar hem geluisterd wordt. Dat verhoogt de druk op organisaties
en bedrijven. Een goede opvolging van deze nieuwe media, het geven van inspraak en
een excellente interne afstemming zijn dus essentieel. Hierbij moet steeds voor ogen
worden gehouden dat een doorgedreven online aanwezigheid een grote zichtbaarheid
impliceert. Communiceren waar de doelgroep zich bevindt, blijft het credo, maar brengt
door de eigenheid van de sociale media een bijzondere waakzaamheid met zich mee.
Bij het ontstaan van nieuwe (vluchtige) communicatiekanalen zijn de gevolgen niet altijd
meteen duidelijk. Zo blijft Facebook bijvoorbeeld in eerste instantie een bedrijf dat winst
wil genereren. Zij blijven sleutelen aan hun product, waardoor het momenteel nog
koffiedik kijken is hoe een organisatie het medium in de toekomst kan blijven gebruiken.
Wat de analoge communicatie betreft, is de verschuiving van louter informatieve bladen
naar een magazine-formaat volop bezig. Human interest is een hot topic, relevantie
eveneens. Het gemeentelijk blad De Kiosk zou in dezelfde richting kunnen evolueren: van
een infoblad in de klassieke zin van het woord met een beetje ruimte voor user
generated content naar een magazine dat naast een informatieve ook een verbindende
functie heeft. In dat concept moet meer plaats gemaakt worden voor het zachtere
nieuws, waarbij burgers aan het woord komen (bijvoorbeeld hun favoriete plekje in
Berlaar, hun leukste Berlaarse herinnering over een bepaald onderwerp, …). Dat creëert
draagvlak met een extra boost op het vlak van leescijfers.

Pagina
84

2.1.14 P OLITIEKE

EN JURIDISCHE CONTEXT

2. 1. 14 .1 Li nk me t du u rz am e o nt w ik k el i n gs d oe l st e ll i n g en

2. 1. 14 .2 U it g a ng s po s it i e
Al decennialang wordt er te pas en te onpas verkondigd dat de politieke wereld volop aan
het veranderen is. Dat is anno 2018 nog steeds het geval, zelfs erg snel en
onvoorspelbaar. In de westerse democratieën tekenen zich een aantal verschuivingen af
die een diepgaande invloed hebben, zoals de verkaveling van de politiek. Dat heeft
enerzijds te maken met de globalisering en met de aard van de problemen die soms
letterlijk grensoverschrijdend zijn – denk maar aan migratie, opwarming van de aarde,
internationale criminaliteit, … - en waardoor de macht van supranationale instellingen
groeit, maar anderzijds eveneens met de toenemende invloed van nieuwe, vaak
vluchtige (drukkings)groepen die zich rond bepaalde aspecten groeperen, en van de
(sociale) media. Die laatste zijn intussen niet meer weg te denken uit de politieke
context. Voorbeelden van politici die via sociale media op hun kiespubliek proberen in te
spelen of die een bepaalde gebeurtenis vatten in een status of een hashtag zijn legio.
Voornamelijk Facebook en Twitter hebben de politiek grondig veranderd en zeker niet
altijd in positieve zin. Oppervlakkige ruzies en scheldpartijen trekken vaak meer de
aandacht van de kiezer dan de inhoudelijke kant van de zaak. De laatste jaren worden de
sociale media meer en meer gebruikt als ‘branding tool’, waarbij conflictueuze registers
niet worden geschuwd. Een minder welkom gevolg hiervan is dat dit discours meer en
meer ongenuanceerd terechtkomt in de nieuwskanalen, waardoor de grenzen tussen
‘echt’ en ‘fake’ nieuws vervagen.
Maatschappelijke evoluties zoals toenemende diversiteit, snel stijgende digitalisering,
steeds mondiger wordende burgers die zich anders verenigen dan voorheen, ontzuiling
en het tegelijk optreden van globalisering én lokalisering werken door op het politieke
vlak. Het belang van publiek debat en burgerparticipatie groeit, terwijl de traditionele
partijen op zoek zijn naar een vernieuwde legitimering en naar herbronning. Tal van
sterke politici profileren zich zelfstandiger dan vroeger; onvoorwaardelijke partijtrouw
lijkt minder voor de hand te liggen, zowel bij de politici zelf als bij de kiezer. De
concurrentiestrijd is heviger geworden. Het vertrouwen in de lokale overheid is het
grootst. Met bijna 40% van de bevolking dat aangeeft vertrouwen te hebben in het lokaal
bestuur stijgt Berlaar boven het Vlaamse, federale en zelfs Europese niveau (19%, 13%
en 14%).
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Begrippen als ‘de regie voeren’ en ‘coproductie’ worden naar voor geschoven als
alternatief voor de overlegdemocratie tegen de achtergrond van een zich steeds
autonomer organiserende samenleving. Burgerbewegingen hebben hun kijk op en hun
zeg over aspecten van het publieke domein; vormen van publiek-civiele samenwerking
schieten als paddenstoelen uit de grond (coöperatieven, collectieve woonvormen,
zorginitiatieven, …). Individuen hebben hun vinger in de pap via online peilingen, panels
en focusgroepen. De verhoudingen tussen overheden, middenveld en individu zijn
grondig gewijzigd.
Ook populisme speelt hierin een rol: de strekking die zich afzet tegen het representatieve
stelsel en geen ruimte laat voor een kritisch middenveld. In dezelfde context situeert zich
het afnemend belang van feiten en cijfers in beleidsbeslissingen; objectieve feiten doen
er hoe langer hoe minder toe en worden vaak ondergesneeuwd door meningen en
emoties zonder enige grond. Getuige daarvan zijn de twee grootste politieke
gebeurtenissen van 2016, namelijk de brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen
(en de post-truth-politiek daarin).
Qua wetgeving zijn de zaken er niet eenvoudiger op geworden. De laatste jaren
kenmerken zich door ingrijpende wetswijzigingen die hun repercussies hebben op het
lokale niveau: de gewijzigde wetgeving overheidsopdrachten, gemeente- en OCMWdecreten die samenvloeien in het nieuwe decreet lokaal bestuur, het nieuwe decreet
lokaal sociaal beleid, de invoer van de omgevingsvergunning, de algemene verordening
gegevensbescherming, personeelsbeleid, onderwijs, pensioenregelingen, wonen en
welzijn, wetgeving op de intercommunales, … De beleids- en beheerscyclus, die verplicht
werd vanaf 2014, is aan een grondige herziening toe, wat weer nieuwe spelregels met
zich meebrengt.
Een opvallende vaststelling de laatste jaren is het stevig toegenomen aantal juridische
geschillen naar aanleiding van uitvoeringsdossiers. De drempel tot het ondernemen van
wettelijke stappen is duidelijk geslecht, zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor
de Raad van State en andere instanties. Dat veroorzaakt telkens een aanzienlijke
vertraging in de uitvoering.
De inkanteling van OCMW in gemeente, die wel politiek en organisatorisch vorm krijgt,
maar niet juridisch, blijkt een zware dobber voor vele besturen, die zich over meerdere
jaren uitstrekt en een verhoogde werkdruk genereert. In Berlaar is dit traject reeds ver
gevorderd en werden de ondersteunende diensten in de loop van het voorbije jaar
volledig samengevoegd (secretariaat, personeel, financiën, onthaal, communicatie,
technisch uitvoerende dienst). Ook de inbedding van de Sociale dienst in een groter
geheel, tezamen met Burgerzaken en aangestuurd door één overkoepelend diensthoofd,
is volop bezig.
2. 1. 14 .3 T r en d s e n t en de n s en
Het decreet lokaal bestuur brengt belangrijke wijzigingen in het vizier: gemeente- en
OCMW-raden vallen samen, net zoals college van burgemeester en schepenen en vast
bureau. Een bijzonder comité sociale dienst zal zich in de toekomst buigen over de
dossiers individuele hulpverlening, zonder echter een beleidsorgaan te zijn. De relatie
tussen gemeente en OCMW wordt hierdoor grondig hervormd. Naast een zo eenvormig
mogelijke politieke en ambtelijke aansturing, wordt het sociale beleid maximaal
geïntegreerd. Het aantal uitvoerende mandatarissen wordt teruggeschroefd met
minimaal één per gemeente. Opmerkelijk is de inperking van het aantal
bestuursmandaten en van de presentiegelden in de intergemeentelijke
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samenwerkingsverbanden. Verder heeft het decreet de ambitie om steeds verder te gaan
met het digitale verhaal, om meer lokaal maatwerk mogelijk te maken en om de
bestuurlijke regels te vereenvoudigen.
Een belangrijke trend, die consequenties heeft voor de toekomstige beleidsvoering, is de
toenemende vergrijzing. Het aandeel van ouderen in de Berlaarse bevolking stijgt,
waardoor ook de gemiddelde leeftijd opschuift. Daardoor ontstaat er een grotere druk op
een steeds kleinere beroepsbevolking, zowel financieel als materieel. Daarnaast wordt
ook de Berlaarse samenleving steeds diverser. Het traditionele gezinspatroon raakt meer
en meer doorbroken en wordt ingewisseld voor een heterogene verzameling van diverse
samenlevingsvormen met uiteenlopende sociale, culturele en economische
achtergronden. Ten slotte kan nog een andere demografische ontwikkeling, namelijk de
instroom van stedelingen in het landelijke Berlaar, een rol gaan spelen. Deze evoluties
moeten meegenomen worden in de beleidsplanning en concreet vertaald geraken in
aangepaste doelstellingen, actieplannen en acties.
Het fusievraagstuk hangt als een soort zwaard van Damocles boven de kleinere
gemeenten. Zal de vrijwillige fusie behouden blijven of wordt dit een opgelegd
huzarenstukje? Door de verschuiving van taken naar het lokale niveau is steeds meer
specifieke expertise nodig, wat binnen een eerder beperkt personeelsbestand moeilijk
haalbaar wordt, vooral in een context van maatschappelijke uitdagingen die steeds
complexer, omvattender en transversaler worden. Wanneer dit gecombineerd raakt met
financiële maatregelen die niet-fusiebereide gemeenten zwaarder treffen, zullen de
meeste kleinere besturen automatisch in de richting van fusie geduwd worden. In dit
scenario leeft de bezorgdheid of Berlaar in staat zal zijn om haar unieke karakter te
behouden.
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2.1.15 F INANCIËN
2. 1. 15 .1 Li nk me t du u rz am e o nt w ik k el i n gs d oe l st e ll i n g en

2. 1. 15 .2 U it g a ng s po s it i e
Stellen dat de overheidsfinanciën onder druk staan is een open deur intrappen. Meer
uitgaven en minder inkomsten, een structurele druk door de algemene vergrijzing,
oplopende gezondheidskosten en uitgestelde investeringen verplichten overheden
inhaalbewegingen te maken. Europa houdt toezicht op de financiële toestand van de
deelnemende landen.
Ook op lokaal niveau doen zich dezelfde belangrijke uitdagingen voor. Als gevolg van de
uitvoering van de nieuwe staatshervorming is er de overdracht van bevoegdheden en de
hervorming van de financieringswet. Tegelijk rijst de cruciale vraag hoe de evolutie van
de financiering van de lokale besturen verder zal evolueren. Een belangrijke factor daarin
is het gemeentefonds.
Het meerjarenplan 14-19 werd meermaals bijgestuurd, omdat het een trend bleek de
financieringsstromen naar de gemeenten op verschillende vlakken te beperken. Zo
werden de sectorale beleidsdomeingebonden subsidies vervangen door niet-geïndexeerde
globale subsidiebedragen en werd het statuut van de gesubsidieerde contractuelen met
de daaraan verbonden gesco-premies afgeschaft en vervangen door globale
subsidiebedragen die niet langer worden geïndexeerd. Jaar na jaar komen de kosten
meer ten laste van de gemeenten. Taken worden afgestoten door andere overheden
zonder de nodige middelen mee te geven. De impact van die beslissingen neemt jaar na
jaar toe.
Zo komen de gemeenten in grote mate tussen in de financiering van het
veiligheidsbeleid. Wat de politiezones betreft, worden de oorspronkelijk beloofde
middelen niet tijdig doorgestort. Ter illustratie: op 25 januari 2018 werd de tweede schijf
uit het veiligheidsfonds 2013 vrijgegeven (144.040 euro voor politiezone Berlaar-Nijlen).
In 2019 zou de tweede schijf van 2014 volgen. Dat doet zich ook voor bij de
brandweerzones; telkens zorgt de lokale overheid voor de bijpassing. In het budget 2017
bedroeg de verdeling tussen de gemeentelijke en de federale financiering van de
hulpverleningszones 79% tegenover 21%. In de totale financiering van de politiezones
dekt de gemeentelijke toelage iets meer dan 60%. De schaalvergroting van deze
samenwerkingsverbanden heeft niet voor alle deelnemende gemeenten dezelfde
voordelen. Als kleine niet-geïndustrialiseerde gemeente, die in het verleden werkte met
vrijwillige brandweerlieden, betaalt Berlaar mee voor specifieke noden van
geïndustrialiseerde gebieden, voor de beroepsbrandweerlieden van de verstedelijkte
gemeenten. De uitbouw van de zone brengt op korte termijn zware extra kosten mee op
het vlak van huisvesting. De gemeente kan niet autonoom beslissen over deze
werkingsbudgetten.
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Door de hervorming van het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen (uitsluiting van
langdurig werklozen en degressiviteit van de uitkeringen) waren in 2015 de uitgaven
voor sociale bijstand van de OCMW’s gestegen met 48% in Vlaanderen. Datzelfde jaar
was er ook een historische stijging (+12,4%) van het aantal begunstigden van het recht
op maatschappelijke integratie. Afhankelijk van de evolutie van de werkloosheid zal die
impact groter of kleiner zijn. De groep moeilijk inschakelbare werklozen zal blijvend bij
het OCMW aankloppen.
De federale overheid voert een beleid gericht op verlaging van de belasting op arbeid.
Daarom werd in 2016 de taxshift ingevoerd. Tussen 2016 en 2021 zal de taxshift in
Berlaar leiden tot een geleidelijke uitholling van de belastbare basis voor de
gemeentelijke aanvullende personenbelasting. De federale overheid raamt de impact van
deze maatregel in Berlaar in het jaar 2021 op een daling van 412.000 euro opcentiemen
uit de personenbelasting. De positieve gevolgen op de arbeidsmarkt van deze
maatregelen zijn niet opgenomen in deze cijfers.
In de afgelopen periode was het Europese beleid gericht op lage intrestvoeten en een
inflatie van 2%. Enkel in België was de inflatie hoog wegens de impact van de
belastingen op energie.
Belfius maakt jaarlijks uitgebreide studies van de financiële evoluties bij de lokale
overheden, gebaseerd op de rekeningen van de afgelopen vijf jaar en het budget voor
het nieuwe jaar. Per gemeente wordt er een financieel profiel opgesteld dat een
vergelijking maakt tussen Berlaar, de geactualiseerde clusters, de provincie en
Vlaanderen.
Onderstaande grafieken zijn de weergave van belangrijke indicatoren in de rekening
2016.

De gemeente Berlaar heeft een sterke kaspositie van 12.500.000 euro op 31 december
2017. De afgelopen jaren heeft de gemeente een reserve opgebouwd met het oog op de
toekomstige investeringen. In de rekening 2016 heeft Berlaar een autofinancieringsmarge (exploitatiesaldo verminderd met de netto periodieke aflossingen van leningen)
van 2.583.432 euro. Een positieve autofinancieringsmarge geeft de capaciteit weer
waarover het bestuur beschikt om bijkomende initiatieven te ontwikkelen (zowel op het
vlak van dagelijkse werking als de mogelijkheid om nieuwe investeringen aan te gaan, al
dan niet gefinancierd met leningen). Berlaar heeft in de praktijk een zeer lage
schuldpositie.
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De uitstaande schuld per inwoner bedraagt 745 euro. Door de subsidiëring van de
kapitaalaflossingen van het DBFM dossier Scholen van Morgen is de netto te betalen
schuld per inwoner 374 euro.
2. 1. 15 .3 T r en d s e n t en de n s en
De lokale besturen vallen onder het budgettair stabiliteitspact, dat in 2018 een terugkeer
voorziet naar het evenwicht van de Belgische overheidsfinanciën volgens de ESR 2010normen. De vertaling voor de lokale besturen situeert zich in de minimumnormen van de
twee evenwichtscriteria in de BBC (het financiële evenwicht):
•

de raming van het resultaat op kasbasis, in de toekomst beschikbaar budgettair
resultaat genoemd, moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan 0

•

de autofinancieringsmarge is positief in het laatste boekjaar van de originele
periode van het meerjarenplan

Vanaf 2020 wordt er een extra criterium ingevoerd: de gecorrigeerde
autofinancieringsmarge (dat is het exploitatiesaldo - 8% van de financiële schuld J-1).
Het financiële evenwicht wordt beoordeeld op geconsolideerde basis.
Er zullen voor gemeente en OCMW gemeenschappelijke beleidsrapporten worden
opgemaakt met gedeelde beleidsdoelstellingen. Enkel op het niveau van de kredieten is
er een onderscheid. De twee rechtspersonen sluiten afzonderlijk verbintenissen, maar er
is slechts één financieel evenwicht. Zowel de gemeenteraad als de raad voor
maatschappelijk welzijn stellen hun deel van de beleidsrapporten vast. De gemeenteraad
keurt ook het deel van het OCMW goed en de financiering ervan, zodat het OCMW steeds
zijn financiële verplichtingen kan nakomen.
Los van het budget kunnen de raden in een aparte raadsbeslissing delegatie geven voor
het vaststellen van de wijze van gunnen en de voorwaarden van overheidsopdrachten die
nominatief aan het college of het vast bureau zijn toevertrouwd.
Er blijven slechts drie beleidsrapporten over: meerjarenplan, aanpassingen
meerjarenplan en jaarrekening. Het nieuwe meerjarenplan bevat de strategische nota, de
financiële nota en de toelichting. Het wordt vastgesteld in het jaar na de verkiezingen,
start in het tweede jaar van de legislatuur en omvat zes jaar (2020-2025).
De pensioenfactuur zal steeds zwaarder worden voor de lokale overheden. Voor de
mandatarissen, het statutair en het contractueel personeel zijn er verschillende
systemen. De toenemende vergrijzing van het statutair personeel en de beperkte
benoemingspolitiek door de individuele besturen en de gehele sector maken de
pensioenproblematiek precair. Ze leiden tot een onvermijdelijke stijging van de
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responsabiliseringsbijdrage. Dat is het bedrag dat besturen waarvan de pensioenbijdrage
op de loonmassa van het statutair personeel niet voldoende is om de pensioenen van hun
op rust gestelde ambtenaren te betalen, extra moeten afdragen. De impact van die
responsabiliseringsbijdrage verschilt sterk van bestuur tot bestuur, afhankelijk van de
inbreng van de actieve bijdragers tot de effectief te betalen pensioenlasten. Uit recente
prognoses blijkt dat de responsabiliseringscoëfficiënt vanaf 2022 zal moeten stijgen naar
minstens 64%. Berlaar volgt deze problematiek op door op regelmatige basis de
toekomstige pensioenlast te laten herramen. Er wordt verwacht dat zowel de gemeente
als het OCMW vanaf 2018 voor het eerst een responsabiliseringsbijdrage zal moeten
betalen.
Met de mededeling 2018-01 informeerde de federale pensioendienst de lokale besturen
over de verdere evolutie van de basisbijdragevoet vanaf 2021. Door de recente beslissing
van de regering om in 2018, 2019 en 2020 telkens een bijpassing te doen aan de
financiering van de ambtenarenpensioenen van de lokale besturen kon het tarief van de
wettelijke basisbijdragevoet in 2020 op 41,5% behouden blijven (7,5% persoonlijke
bijdrage en 34% werkgeversbijdrage) en werd een stijging naar 42,5% vermeden. Het is
de vraag of de regering in de toekomst nog meer bijpassingen zal doen. Tot nu toe
waren de pensioenen van de statutairen en de mandatarissen de enige pensioenen die
uitsluitend door de werkgevers en werknemersbijdragen werden betaald. Alle andere
pensioenen worden bijkomend gefinancierd door andere bronnen (onder meer
belastingen).
De lokale besturen betalen het pensioen van de gewezen burgemeesters en schepenen
en de vroegere OCMW-voorzitters. Sinds de verhoging van de bezoldiging van de lokale
mandatarissen situeert zich ook hier een toename van de pensioenverplichtingen. Berlaar
is al in 2002 gestart met een ‘zilverfonds’ om de toekomstige pensioenenlasten van de
statutairen en de mandatarissen te kunnen dragen. Sinds 2012 heeft het bestuur ervoor
geopteerd om geen extra reserves meer aan te leggen, wegens de beperkte
rendementen die pensioenfondsen opleveren.
Vanaf 1 januari 2016 betaalt Ethias het deel van de patronale pensioenbijdrage van het
statutair personeel dat 30% van de brutowedden overschrijdt. Door de verstrenging van
de wetgeving op de toekenning van winstdeelname op tak 21-producten kan enkel een
winstdeelname worden toegekend, wanneer het geheel van de activiteit Leven van Ethias
een positief resultaat heeft. Ook hier ondervindt de gemeente de negatieve gevolgen van
de lage intrestvoeten gecreëerd door Europa.
Op 31 december 2017 bedroeg het saldo van het fonds voor de statutairen van de
gemeente 1.980.474,72 euro, voor de statutairen van het OCMW 213.608,69 euro, voor
de mandatarissen van de gemeente 847.998,34 euro en voor de mandatarissen van het
OCMW 93.937,35 euro. Vertrekkend van de huidige prognoses zal het fonds zonder extra
betalingen uitgeput zijn rond 2035. Tot nu toe zijn er geen richtlijnen op het vlak van de
indekking van de pensioenverplichtingen ten opzichte van statutairen en mandatarissen.
Naar aanleiding van het nazicht van de jaarrekening inventariseert Vlaanderen de
pensioenproblematiek. De impact van de pensioenproblematiek op de dotatie aan de
politiezone, die nagenoeg uitsluitend statutair personeel tewerkstelt, is niet gekend.
Voor het contractueel personeel is Berlaar toegetreden tot OFP Provant. 30% van de
pensioenkloof wordt hierdoor afgedekt. Berlaar heeft een resultaatsverbintenis tegenover
het personeel, waarvoor een jaarlijkse bijdrage wordt betaald. Die is in 2018 van 1,5%
van de loonkost verhoogd naar 2,02%.
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De federale overheid engageerde zich om een gemengd pensioen in te voeren, waarbij
de prestaties onder arbeidsovereenkomst meetellen voor het werknemerspensioen en de
prestaties als statutair personeelslid voor het ambtenarenpensioen. Dat is echter nog niet
gebeurd.
De marge tot belastingverhoging zal in de toekomst een belangrijke impact hebben.
Zowel het tarief van de belasting als het fiscaal rendement van de opcentiemen vormen
belangrijke indicatoren. De aanslagvoet is indicatief voor de belastingdruk. Hoe hoger de
aanslagvoet, hoe kleiner de marge tot belastingverhoging. De waarde van 1% APB,
respectievelijk waarde van 100 opcentiemen onroerende voorheffing, geeft weer hoeveel
potentiële meer/minder inkomsten het bestuur kan halen uit de verhoging/verlaging van
de belastingtarieven. In Berlaar is het kadastrale inkomen per inwoner laag in verhouding
tot de cluster, de provincie en het gewest. Omdat het kadastrale inkomen de basis
vormt voor de berekening van opcentiemen onroerende voorheffing, vertaalt dit zich in
opvallend lage waarden voor 100 opcentiemen. Binnen de cluster is de waarde van 100
opcentiemen over de periode 2012-2016 gestegen met 3,5%. Voor Berlaar bedraagt die
stijging slechts 2,1%.
fiscaal rendement 100 opcentiemen
onroerende voorheffing
Berlaar
cluster
provincie
Vlaanderen
179.516 213.315 477.117
440.275
Om deze handicap weg te werken heeft Berlaar in het verleden de opcentiemen
onroerende voorheffing opgetrokken tot 1.850, waardoor ze zich samen met tien andere
gemeenten in de categorie 1.800 tot 1.900 opcentiemen bevindt. Uit de studies van
Belfius blijkt dat Berlaar in principe geen marge heeft om de opcentiemen op de
onroerende voorheffing te verhogen zonder een outlier te zijn tegenover het gewest.
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Het gemiddeld inkomen per aangifte in de personenbelasting is de afgelopen tien jaar in
Berlaar gestegen met 37%. Voor de provincie en het gewest bedroeg deze stijging
respectievelijk 33% en 34%.
fiscaal rendement 1% personenbelasting
Berlaar
472.119

cluster
469.496

provincie
841.064

Vlaanderen
786.223

Wanneer de combinatie van de mate van vergrijzing en de waarde van 1%
personenbelasting onder de loep wordt genomen, is onderstaande grafiek cruciaal voor
Berlaar.

De categorie 40 tot 65-jarigen vormt de bevolkingsgroep met de hoogste inkomens in
een carrière. Op dit ogenblik bevindt Berlaar zich in een positieve situatie. De vergrijzing
van de bevolking zal echter een fundamentele verschuiving teweeg brengen. De
bevolkingsprognose van het federale planbureau toont aan dat er zich een
concentratieverschuiving van de bevolking voordoet naar de oudere leeftijdscategorieën.
De studie ‘De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende
personenbelasting’, gepubliceerd in juni 2017, geeft een belangrijke indicatie van de
impact die te verwachten is tegen 2030. Pensionering gaat gepaard met een aanzienlijke
verlaging van het inkomensniveau. De bruto-vervangingsratio ligt rond de 35 à 40% voor
een alleenstaande werknemer met een loopbaan van 40 jaar De daling van de brutoinkomsten na pensionering heeft een belangrijke impact op de opbrengst van de
aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Daarnaast ondergaat het
pensioen een geleidelijke devaluatie die toeneemt naarmate het langer geleden is dat het
pensioen werd toegekend. In principe is er geen perequatie van de pensioenen. Daardoor
is de stijging van de ontvangsten uit de personenbelasting van gepensioneerden lager
dan de toename van deze beroepsbevolking.
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Hogergenoemde studie komt tot een aantal conclusies. Zo zou de demografische evolutie
een daling van de APB meebrengen van 15 tot 20%.

Voor grotere gemeenten zou de impact minder groot zijn, omdat zij gemakkelijker hun
inkomsten kunnen halen uit opcentiemen onroerende voorheffing.
Het aandeel van de opcentiemen op de personenbelasting in de totale
gemeenteontvangsten heeft een belangrijke impact.
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Uit bovenstaande grafieken blijkt dat Berlaar behoort tot de 49 gemeenten waar de
grootste gewogen impact zich zal voordoen. Er wordt een daling van gemiddeld 18,96%
tegenover de situatie in 2015 voorspeld. Voor 17 gemeenten zal er noch marge zijn op
het vlak van de personenbelasting, noch op het vlak van de onroerende voorheffing om
de minderinkomsten te compenseren. Dat is het geval wanneer een gemeente door haar
tarief te verhogen een outlier wordt.
Door het Europees ‘goedkoop geld’-beleid zijn de intrestvoeten spectaculair gedaald
(negatieve rentevoeten). De kredietmarges die in de periode van de nieuwe Bazelnormen
waren gestegen, zijn nu laag. Er wordt echter gevreesd dat de stijgende trend is ingezet.
Het feit dat de timing van de toekomstige projecten nog niet vaststaat, vormt hierbij een
probleem, omdat er geen indekking kan worden afgesloten voor toekomstig op te nemen
leningen.

Pagina
95

Pagina
96

2.2 M ESONIVEAU
2.2.1 I NLEIDING
Een analyse op mesoniveau bekijkt wat er in een bepaalde ‘markt’ gebeurt. Berlaar
afzetten tegen de gemeenten in dezelfde cluster, de provincie en het gewest – zie
macroniveau – is een eerste aanzet daartoe. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om de
eigen ‘stakeholders’ aan het woord te laten. Wat denken de klanten over het bestuur?
Wat zijn hun prioriteiten, waarover willen zij hun mening laten horen? Die kans werd hen
op twee manieren geboden: tijdens een interactieve en thematische inspraakavond – de
burgerbabbel - en via een online enquête. Dit onderdeel schetst de voornaamste
bevindingen van beide initiatieven.

2.2.2 B URGERBABBEL
2. 2. 2. 1 D i en st ve r l en i n g, z o r g e n g ez on d he i d
Rond de thematafel dienstverlening, zorg en gezondheid polste de moderator van dienst
naar het oordeel van burgers over de dienstverlening van gemeente en OCMW. Worden
klanten op een snelle, goede, vriendelijke manier geholpen?
De stap naar het OCMW blijft nog steeds moeilijk; het sociaal huis wordt als niet
openbaar genoeg ervaren, de drempel blijft te hoog. Het nieuw administratief centrum
kan volgens de deelnemers een oplossing zijn, omdat de dienstverlening daar
geïntegreerd zal worden aangeboden, wat minder stigmatiserend werkt. Op dit ogenblik
stappen burgers eerder naar hun mutualiteit dan naar het sociaal huis met hun specifieke
vragen. Eens ze echter de stap naar het OCMW hebben gezet, worden cliënten snel,
vriendelijk en efficiënt geholpen.
Over de gemeentelijke diensten zijn de meningen heel verdeeld. Sommige deelnemers
hebben negatieve ervaringen met bepaalde diensten (Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening,
Technische dienst) en omschrijven de sfeer in het gemeentehuis als deprimerend met
ambtenaren die weinig werklust en arbeidsvreugde uitstralen. Andere gesprekspartners
delen deze mening hoegenaamd niet en zijn lovend over de goede dienstverlening van de
gemeentelijke diensten. Klanten worden volgens hen onmiddellijk en vriendelijk
geholpen. Digitaal heeft de gemeente een grote sprong voorwaarts gemaakt. Mails
worden tegenwoordig voldoende snel beantwoord. Een algemene opmerking is evenwel
dat het gemeentehuis te weinig open is tijdens de schoolvakanties. Ook de
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers laat te wensen over. De mogelijkheid die
geboden wordt via een bel onderaan de trap is te weinig bekend.
Het nieuwe dienstverleningsconcept dat werken op afspraak centraal zet, wordt positief
onthaald met een kanttekening bij het feit dat er maar één avondopening per week is
voorzien. Het is wel belangrijk dat de dienstverlening niet te zakelijk wordt. Berlaar is
een dorp en de communicatie moet gemoedelijk blijven. Het moet bovendien mogelijk
blijven om de diensten telefonisch te bereiken.
Op het vlak van zorg wordt het nieuwe initiatief van het Huis van het Kind besproken.
Dat moet volgens de deelnemers een laagdrempelige plaats zijn voor jongeren die zich in
een problematische situatie bevinden. Ze moeten er hun verhaal kwijt kunnen en
rechtstreeks in contact komen met een hulpverlener. Een fysiek loket lijkt overbodig; de
digitale vorm is wenselijker. Medewerkers van het Huis van het Kind moeten goed op de
hoogte zijn van de bestaande vormen van hulpverlening, zodat ze jongeren gericht
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kunnen doorverwijzen en opvolgen. Het Huis van het Kind moet daarnaast een
opvoedingswinkel zijn met een aanbod van creatieve activiteiten voor kinderen, een
aanbod voor schoolverlaters en een mogelijkheid tot studiebegeleiding. Het is belangrijk
dat dit alles laagdrempelig georganiseerd wordt. Zo zou het Huis van het Kind best een
andere naam krijgen en ook bijvoorbeeld via WhatsApp en chat bereikbaar zijn. Op de
vraag of dit alles het werk moet zijn van vrijwilligers of van professionelen wordt niet
onmiddellijk een antwoord geformuleerd door de deelnemers.
De zorgfaciliteiten in Berlaar krijgen een goed rapport. Er zijn mogelijkheden genoeg
voor ouderen, vooral nu er net een aanzienlijke uitbreiding is gebeurd. Er is ook een
dagcentrum voor jongdementie dat verder zal worden uitgebouwd. De deelnemers
beschouwen dit alles als een grote troef voor Berlaar. Een voorziening rond geestelijke
gezondheidszorg ontbreekt echter. Inzetten op kangoeroe-wijken kan een speerpunt
vormen. Dat zijn wijken waar assistentie mogelijk is door de nabijheid van een wachtpost
en waar een gezonde mix aanwezig is van jongere en oudere bewoners.
Qua gezondheidsbeleid oordelen de gesprekspartners dat het goed iets dat een gemeente
activiteiten opzet, maar dat het werken rond een gezonde leefomgeving voorop moet
staan. Om inwoners meer te laten bewegen, zijn goede voet- en fietspaden nodig.
Mensen nemen nu vaak de auto, omdat het moeilijk wandelen en fietsen is door de
slechte staat van de infrastructuur.
Afrondend uit de gespreksgroep zijn appreciatie voor initiatieven als de burgerbabbel. Die
mogen frequenter worden georganiseerd, zodat burgers hun bezorgdheden kunnen
ventileren en hun suggesties kunnen kanaliseren.
2. 2. 2. 2 I n fo rm a t ie , i n sp r a ak en p a rt i ci p at i e
In de themagroep informatie, inspraak en participatie vroeg de moderator aan de
deelnemers hoe zij zich informeren over wat er in Berlaar te beleven valt en welke
beslissingen het bestuur neemt. Alle gemeentelijke communicatiekanalen komen aan
bod, gaande van de analoge infobladen De Kiosk en Den Balder en de digitale kanalen als
de website (met onder meer de notulen van de gemeenteraad), het e-zine en de
gemeentelijke sociale media, over adviesraden (seniorenraad, jeugdraad, raad van
beheer bibliotheek), tot flyers, mond-aan-mond-reclame, de inschuifborden, de
plakmuren en sociale contacten. Ook externe kanalen zijn populair; zo worden RTV en de
Streekkrant meermaals vernoemd.
Voor oudere inwoners is het blijkbaar niet zo evident om informatie terug te vinden op de
website. Deze doelgroep geeft de voorkeur aan de organisatie van vaste infomomenten,
waarop komende projecten, evenementen en activiteiten worden toegelicht. Dat zou
idealiter een viertal maal per jaar kunnen plaatsvinden, liefst tijdens een weekend, zodat
ook de kotstudenten hieraan kunnen deelnemen. Veel gesprekspartners vinden het
belangrijk om de gemeenteraad te kunnen opvolgen. De notulen op de website zijn één
mogelijkheid, maar er wordt gesuggereerd om ook een video-opname ter beschikking te
stellen. Op deze manier hoeven inwoners niet naar het gemeentehuis te komen om de
zitting bij te wonen. De lichtborden zijn prima voor korte boodschappen, maar in het
centrum is de lichtkrant minder goed geplaatst. De info is moeilijk leesbaar en de lectuur
ervan leidt soms tot gevaarlijke situaties. De Kiosk scoort op alle vlakken: iedereen aan
deze thematafel leest de publicatie en is er erg positief over. Er worden zelfs suggesties
gedaan voor nieuwe rubrieken en ook de frequentie mag verhogen tot een maandelijks
infoblad. Dat zou meteen ook een oplossing kunnen zijn voor de evenementenkalender in
De Kiosk, die handig is, maar vaak onvolledig. Over het algemeen wordt Den Balder
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minder gelezen dan De Kiosk, omdat het grote aandeel aan reclame in Den Balder als
storend wordt ervaren. Het opnemen van gemeentelijke informatie in het Reclameklokje
en in de Streekkrant zou eveneens nuttig kunnen zijn.
Op de vraag of er onderwerpen of thema’s zijn die onvoldoende aan bod komen in de
gemeentelijke communicatie tekenen zich twee rode draden af: laattijdige communicatie
bij projecten, met als voorbeeld de nieuwe sporthal, en gebrekkige communicatie bij
openbare werken, met als voorbeeld de werken in de Smidstraat, waarvan alleen de
onmiddellijke omgeving op de hoogte was. De infoavonden die af en toe georganiseerd
worden, worden gewaardeerd, maar door een gebrek aan terugkoppeling weet niemand
achteraf wat er gebeurd is met de opmerkingen en suggesties. Er wordt geopperd om
RTV vaker en structureler in te schakelen, zoals in sommige gemeenten de gewoonte is.
Over het algemeen voelen de deelnemers zich te weinig betrokken bij de beslissingen die
de gemeente neemt. De inspraak van burgers moet beter, de corporate communicatie
ook. Er wordt vaak pas achteraf gecommuniceerd, wanneer alle besluiten zijn genomen
en wanneer er niets meer gewijzigd kan worden. In dit verband wordt het voorbeeld van
het nieuw administratief centrum aangehaald. Initiatieven als de burgerbabbel zouden
nog beter worden, indien ze meerdere malen per jaar georganiseerd zouden worden met
een duidelijke thematische afbakening, zodat ook jonge mensen zich aangesproken
voelen om hun stem te laten horen. Ook het oprichten van meer adviesraden of het
openstellen van deze raden voor andere geïnteresseerden zijn pistes die bekeken kunnen
worden. Sommige deelnemers zijn van oordeel dat de stem van de oppositie meer aan
bod mag komen, op de website of in een infoblad. Politici maken best geen loze beloften;
een open en eerlijke politiek is voor alle deelnemers het beste. Uiterst positief is de
goede bereikbaarheid van de burgemeester en de schepenen.
2. 2. 2. 3 M o b i li te i t, ve rk e er s ve i l ig h e id e n t o eg a nk e li j kh e id
Rond de thematafel mobiliteit, verkeersveiligheid en toegankelijkheid namen de
deelnemers geen blad voor de mond. Mobiliteit is het beleidsthema dat volgens vele
burgers hoog op de agenda moet worden geplaatst. De mobiliteit in Berlaar is slecht, het
dorp is gevaarlijk, de auto is er koning, het centrum is veel te druk, kinderen geraken
niet veilig op school, de leefbaarheid en verkeersveiligheid worden stiefmoederlijk
behandeld, er zijn te weinig vrij liggende fietspaden. Het is slechts een eerste greep uit
de meningen rond de tafel. Berlaar zuigt veel verkeer aan en is een echte
doorgangsgemeente geworden. Er moeten dringend maatregelen getroffen worden om
dit te ontmoedigen.
Een ander probleem vormt het zwaar vervoer. Sinds de N10 betalend is geworden voor
vrachtwagens, rijden ze door de kleine straten in Berlaar. Dat is de laatste jaren fel
toegenomen. De gesprekspartners raden aan om vrachtverkeer dat geen plaatselijke
bestemming heeft, te verbieden.
De oproep om meer plaats te maken voor fietsers en voetgangers klinkt luid. Er valt een
grote inhaalbeweging te maken. De voetpaden liggen er niet zo goed bij volgens enkele
deelnemers en ook de fietspaden laten op bepaalde plaatsen te wensen over. Hier is een
structurele oplossing nodig, een drastische keuze in het voordeel van de zwakke
weggebruiker. Wanneer het eenvoudiger wordt om met de fiets naar het centrum te
rijden en de weg veiliger wordt ingericht (fietsers gescheiden van autoverkeer), zullen
veel leerlingen en ouders kiezen voor de fiets en de auto op stal laten. Een goed
voorbeeld daarvan is het fietspad in de Sollevelden, dat heel veel wordt gebruikt.
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Een aantal straten worden expliciet gemarkeerd als uiterst onveilig. Zo is het heel
gevaarlijk fietsen in de Stationsstraat, die erg druk is, in de Dorpsstraat, op de Markt, in
de Doelstraat (gladde kasseien) en in de Pastorijstraat. Ook de kruispunten ItegembaanMarkt en Misstraat-Welvaartstraat zijn onveilig. Een bijkomend probleem in de
Welvaartstraat is het sluipverkeer dat ontstaat omdat het centrum vaak volledig vastzit.
De fietssuggestiestroken die voorzien zijn, zijn erg smal en duwen de fietsers tot tegen
de geparkeerde auto’s. In de dorpskern, waar zone 30 geldt, wordt er volgens de
deelnemers veel te snel gereden. Een strengere en frequentere controle is broodnodig.
Ook het plaatsen van camera’s zou een nuttig initiatief zijn. Er klinken echter ook
positieve geluiden: de situatie op de Itegembaan is verbeterd, hoewel het kruisen van
fietsers moeilijk blijft, de voetpaden in de Smidstraat betekenen een echte verbetering,
op de Melkouwensteenweg wordt de inrichting als goed beoordeeld en de trage weg
achter de sporthal is erg nuttig en wordt veel gebruikt.
De gesprekspartners rond deze thematafel hebben een heleboel suggesties om van
Berlaar een mobiliteitsvriendelijke gemeente te maken. Zo zien ze duidelijk
mogelijkheden in de herinrichting van de Markt in de vorm van het creëren van een rond
punt, het invoeren van enkel richting rond de Markt, het voorzien van een breed fiets- en
voetpad, het integreren van groen (park) en rustplaatsen (bankjes). De volledige as van
het station naar de Pastorijstraat moet het visitekaartje van Berlaar kunnen vormen en
moet dus helemaal heringericht worden met de nadruk op groen, leefbaarheid en
veiligheid. In de Pastorijstraat moet het voor chauffeurs meteen duidelijk zijn dat ze een
zone binnenrijden met kwetsbare weggebruikers; de weg moet dan ook overeenkomstig
ingericht worden. Ook initiatieven als autodelen (cambio) en het promoten van openbaar
vervoer verdienen alle steun. Ten slotte wordt ook de ringweg rond Berlaar genoemd en
zou de fiets-o-strade een meerwaarde voor Berlaar betekenen.
2. 2. 2. 4 O m ge v in g
Rond de tafel omgeving kaartte de moderator het thema veiligheid aan. Over het
algemeen zijn de deelnemers van oordeel dat Berlaar nog zeer veilig is; er heerst nog
een dorpsgevoel. Meteen wordt er voorbehoud gemaakt voor de verkeersveiligheid, meer
bepaald voor fietsers. In deze groep leven dezelfde bedenkingen als rond de thematafel
mobiliteit (cf. punt 2.2.2.3). Over de aanwezigheid van de wijkagent en de permanentie
in het politiebureau zijn de gesprekspartners minder lovend. De politie moet steeds van
Nijlen komen; ook tijdens de weekend wordt er steevast een beroep gedaan op een
politieploeg van Nijlen. Dat is een minpunt in de zone; het zou beter zijn om een
bemande post in Berlaar te voorzien.
Het plan om de openbare verlichting na 23 uur te doven in een aantal straten wordt
slecht onthaald. Er wordt gevreesd dat het de criminaliteit in de hand zal werken. Angst
voor inbraak is niet specifiek aanwezig, maar er heerst wel bezorgdheid over mogelijke
terreur bij grote evenementen.
Over de toestand van de openbare ruimte zijn de meningen verdeeld. De meeste
deelnemers zijn van oordeel dat Berlaar niet proper genoeg is, maar er zijn ook enkele
burgers die een andere mening hebben en vinden dat de gemeente goed wordt
onderhouden. Over het algemeen zijn er klachten over hondenpoep, zwerfvuil en
sluikstort. Er wordt veel afval in grachten gedumpt; ook jongeren laten bijvoorbeeld aan
bushokjes veel afval achter. Sensibilisering is nodig en ook de politie zou overtreders veel
strenger moeten aanpakken. Daarnaast zijn er meer vuilnisbakjes en hondenpoepbakjes
nodig. Het feit dat afvalophaling betalend is, maakt dat mensen minder geneigd zijn om
afval van iemand anders op te rapen en het in hun eigen vuilnisbak te deponeren. Over
de actie rond Peters en Meters van het Zwerfvuil, die slechts bij een paar deelnemers
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bekend is, is iedereen rond de tafel lovend.
Ook over het groenonderhoud lopen de meningen uiteen; in bepaalde wijken gebeurt dit
niet goed, bijvoorbeeld in het Vinkenhof. Enkel de hagen worden er gesnoeid; er wordt
helemaal niet aan onkruidbestrijding gedaan. Maar er zijn ook positieve groeninitiatieven
genomen: de aanleg van groen in het Valkenhof, op het Walter Luytenplein, in het
Winterhof, de aanplantingen aan de nieuwe basisschool, … De Wortelpoel is een mooi
stukje op de markt, maar de afsluiting is zeer onesthetisch. Dat zou helemaal anders
kunnen.
Op de vraag wat burgers in Berlaar op het vlak van omgeving missen, is het antwoord
unaniem: speelpleintjes, een park, een plek om met de kinderen naartoe te trekken,
ontmoetingsplaatsen voor jonge gezinnen. Er zijn bepaalde mogelijkheden aan sporthal ’t
Stapveld, maar de vijver maakt het gevaarlijk voor kleinere kinderen. Ook openbare
toiletten zouden geen overbodige luxe zijn en het marktplein zou een stuk gezelliger
kunnen. Een aantal deelnemers vinden het jammer dat het plein gedurende de
zomermaanden afgesloten wordt met panelen en borden. Esthetisch is dat zeker niet.
Hoewel het charme heeft om evenementen als de Zomer van Balder in het centrum te
organiseren, kan een alternatieve locatie misschien overwogen worden, bijvoorbeeld de
Doelvelden. Als storende omgevingsfactoren in Berlaar worden de vele omleidingen, het
lang aanslepen van wegenwerken, de verkeersdrukte met specifiek het zwaar verkeer en
de bouwwoede met een overtal aan appartementen en het verdwijnen van
karakteristieke gebouwen genoemd.
Alle deelnemers aan deze gesprekstafel wonen graag in Berlaar en zijn van oordeel dat er
veel initiatieven worden genomen om mensen samen te brengen. Zo krijgt de steun voor
buurtfeesten een goede score. Het ontbreken van geschikte ontmoetingslocaties is een
minpunt, maar wellicht kan de bibliotheek hierin een grotere rol spelen in de toekomst.
Er worden suggesties gedaan om collectieve activiteiten op te zetten, zoals het
organiseren van een ‘herfstpoets’, waarbij de straten samen proper worden gemaakt en
de deelnemers een beloning van de gemeente ontvangen. De werking van de Berlaarse
verenigingen verdient nog meer bekendheid; ook hierin kan de gemeente een rol spelen.
De kerstmarkt is bijvoorbeeld een goede gelegenheid om verenigingen naar buiten te
laten treden.
2. 2. 2. 5 V r i j e t ij d
Aan de thematafel vrije tijd vroeg de moderator wat de gemeente kan doen om het
verenigingsleven te ondersteunen. De deelnemers hebben een heleboel ideeën, gaande
van het verstrekken van voldoende subsidies en het oplossen van huisvestingsproblemen, over het optimaliseren van de uitleendienst en het toevoegen van de lijst van
verenigingen aan de documentatie voor nieuwe inwoners, tot het voorzien van allerlei
accommodatie. Een polyvalente zaal staat hoog op het verlanglijstje, evenals een echt
sportcentrum, waar diverse clubs terecht kunnen, ook de kleinere. Daarnaast bestaat er
een hoge nood aan lokalen voor verschillende verenigingen en aan ontmoetingsplekken
in het algemeen. Specifiek voor de senioren zouden de mogelijkheden om petanque te
spelen uitgebreid moeten worden en wordt er aandacht gevraagd voor dagopvang voor
eenzame oudere inwoners.
De gesprekspartners rond de tafel menen dat er een ruim vrijetijdsaanbod bestaat in
Berlaar, zowel evenementieel als wekelijks, maar het is niet voldoende gekend. Een
betere communicatie is dus aangewezen. Het verenigingsleven in Berlaar is actief,
uitgebreid en blijft groeien. Toch duikt ook hier het fenomeen van vergrijzing op, waarbij
verjonging vaak een minder eenvoudige ambitie blijkt. De vrijetijdswerking vanuit de
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gemeente is de laatste jaren gegroeid. De vrijwilligerswerking en de extra
seniorenactiviteiten die opgezet werden, kunnen op heel wat appreciatie rekenen. Qua
voorzieningen zijn er echter grote lacunes. Naast de hogergenoemde sportinfrastructuur
(met zaalwachters en een degelijk onderhoud), ontbreekt er een looppiste en is Berlaar
qua culturele infrastructuur veel te pover bedeeld. In dit verband wordt aangedrongen
om zeker het Dolhuis te behouden en meer te ondersteunen. Ook aan deze tafel
weerklinkt de nood aan speelruimte en groene zones.

2.2.3 B URGERENQUÊTE
De burgerenquête stond online van 17 januari tot 1 maart 2018. 124 inwoners van
Berlaar gaven via deze weg hun mening te kennen. Op de vraag wat er in Berlaar in de
afgelopen 5 tot 15 jaar veranderd is, worden de verstedelijking, de bouw van
appartementen en het wijzigende dorpsgezicht door 48% van de respondenten genoemd.
25% kaart de verhoogde verkeersdruk aan met een verminderde verkeersveiligheid tot
gevolg. In dat verband zijn de Stationsstraat en de marktomgeving vaak terugkerende
‘zwarte’ locaties. 17% van de deelnemers vindt de nieuwe (publieke) gebouwen een
belangrijke wijziging: scholen, de vernieuwing van Gestel, rusthuizen, … en 10% heeft
het specifiek over het vernieuwde Stationsplein en de aanleg van nieuwe voet- en
fietspaden. 8% van de respondenten laat optekenen dat Berlaar haar levendige karakter
meer en meer in de verf zet door de organisatie van diverse activiteiten.
Wanneer gepolst wordt naar de sterktes van Berlaar, ziet de top zes van de antwoorden
er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

veel voorzieningen vlakbij (winkels, supermarkten, stations, …) – 39%
aangename, gezellige, sociale en levendige gemeente – 38%
groen en landelijk karakter – 25%
rijk verenigingsleven – 8%
Gestel – 7%
het unieke dorpsplein – 7%

Aan de andere kant van het scala ziet de top zeven van de zwaktes er zo uit:
•
•
•
•
•
•
•

toestand van de voet- en fietspaden – 32%
verhoogde verkeersdruk, Berlaar als doorgangsgemeente, sluipwegen – 32%
verminderde verkeersveiligheid – 16%
opvolging en planning van wegenwerken – 10%
gebrek aan groen en ontmoetingsruimtes – 9%
verstedelijking – 8%
hoge belastingen – 8%

Respondenten tonen zich bezorgd over de identiteit van Berlaar als dorp. De
verstedelijking moet een halte toegeroepen worden. Er moet over gewaakt worden dat er
geen overbebouwing optreedt, waarbij er teveel appartementen worden gecreëerd
(39%). De gemeente moet ook actief werk maken van een verhoogde verkeersveiligheid
en een vlottere mobiliteit (23%), van betere parkeermogelijkheden (7%) en goede voeten fietspaden (7%). Ten slotte komt ook in deze burgerenquête de noodzaak van
speelruimten, ontmoetingsplaatsen en een gemeentepark naar voor (4%). Daarnaast
geeft 4% van de respondenten ook (spontaan) aan dat een nieuw, toegankelijk
administratief centrum noodzakelijk wordt.

Pagina
102

3 I NTERNE

ANALYSE

3.1 I NLEIDING
In de interne analyse staat de eigen organisatie centraal. Wat gebeurt er op microniveau
bij gemeente en OCMW? Hoe zit het met de draagkracht? Met het aanbod van processen
en producten? Hoe tevreden zijn de medewerkers over hun job? Een aantal zaken
passeerden de screening: structuur en organogrammen, werkdruk en werklast,
dienstverleningsconcepten, organisatiebeheersing, interne communicatie. Op basis van
de INK-scan methodologie werd de maat genomen van Berlaar in het raamwerk van
streven naar excellentie en ten slotte werd happiness@work geïntroduceerd als
personeelstevredenheidspeiling.
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3.2 P ORTFOLIO , DOELMATIGHEID EN RAPPORTERING
3.2.1 P ORTFOLIO
Als organisatie biedt Berlaar 649 producten aan, die op hun beurt het resultaat zijn van
43 generieke bedrijfsprocessen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

begeleiden van personeel en loopbaan
behandelen van meldingen en klachten
behandelen van subsidieaanvragen
behandelen van vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen
beheren van collecties
beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen
beheren en onderhouden van patrimonium en openbaar domein
beheren van registers
beheren van thesaurie
berekenen van wedden, pensioenen en vergoedingen
controleren van wettelijkheid en regelmatigheid
formuleren van advies en verstrekken van informatie aan externen
innen van belastingen, retributies en boetes
invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen
leveren van diensten in het kader van opvorderingen (door politie of brandweer)
leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers
logistiek ondersteunen van derden
onderhouden van grondgebied en groen
onderhouden van wagenpark en technisch materiaal
onthalen en informeren van bezoekers en klanten
opmaken en opvolgen van aktes en verordeningen
opmaken en ter beschikking stellen van plannen, databanken en lijsten
opmaken van reglementen
opmaken en opvolgen van beleidsplannen en –uitvoering
opvolgen van rechtsgedingen
organiseren van activiteiten en evenementen
organiseren van agenda en besluitvorming
organiseren van monitoring
organiseren van overleg- en adviesraden/commissies
organiseren van onderwijs en vorming
organiseren van verkiezingen
records management en beheren van archieven
schoonmaken van gebouwen en domeinen
ter beschikking stellen van recreatieve voorzieningen die kaderen in dagelijkse
werking of dagrecreatie
uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, publicaties, audiovisueel en ander
materiaal
uitvoeren van projecten
uitvoeren van technische studies
uitvoeren van toezicht op externen
verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed
verhuren en ter beschikking stellen van zalen en accommodatie
verzorgen van geschreven, digitale en audiovisuele communicatie
voeren van boekhouding
voeren van promotie- en sensibiliseringscampagnes
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Een analyse op productniveau per afdeling leert dat er nog een aantal anomalieën en
overlappingen weg te werken zijn:
3. 2. 1. 1 A f de l i ng O rg a n i s at ie
De producten die aan duurzaamheid gerelateerd zijn, zitten versnipperd over het
portfolio, als gevolg van een aantal taakverschuivingen over de afdelingen heen. Hier is
een clustering aangewezen. Over het nut van de broeikasgasinventaris die tweejaarlijks
wordt opgemaakt door de provincie Antwerpen, zijn de meningen verdeeld en wordt de
vraag gesteld of deze actie noodzakelijk is voor het gemeentelijke beleid. Op het vlak van
communicatie moet opnieuw geëvalueerd worden of het werken met twee infobladen (De
Kiosk en Den Balder) de optimale mix oplevert. Qua vormingsbeleid is het de laatste
jaren noodzakelijk gebleken om de interne kennis rond administratieve vaardigheden te
verhogen. Dat product moet dus worden toegevoegd. In de dienst Interne Strategie werd
de afstemming van de huishoudelijke reglementen afgerond en zal de organisatie van de
gemeenteraadscommissies herbekeken moeten worden. De verdere automatisering van
de bedrijfsprocessen is een intensief traject dat continu verder wordt gezet
(besluitvorming, klachten en meldingen, klusjesdienst, wijzigen pin- en pukcode,
vormingsaanvragen, onkostenvergoedingen, postregistratie, inname openbaar domein,
klantencontactcenter, evenementenloket, reservatie vergaderzalen, inventaris, …). Grote
uitdagingen situeren zich op het vlak van het verder uitbouwen en optimaliseren van
organisatiebeheersing (zie ook punt 3.7), het op punt stellen van het analoge en digitale
archief en het compliant worden/blijven met de striktere regelgeving op het gebied van
omgaan met (privacygevoelige) informatie.
3. 2. 1. 2 A f de l i ng M en s
Door de toenemende vergrijzing dringt een uitbreiding van het aanbod aan producten
rond vereenzaming en zorg zich op: acties onderwijs-senioren, acties jeugd-senioren,
acties voor mantelzorgers, … Een clustering van deze producten is eveneens
aangewezen. Op het vlak van vrije tijd rijst de vraag of het masterplan spelen en de
subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld als producten behouden moeten blijven.
Voor het onderwijs is het invoeren van een facturatiesysteem aangewezen. Zo wordt het
ontvangen van cash geld uit het takenpakket van de leerkrachten gehaald en kunnen
ouders op een veilige en overzichtelijke manier hun betalingen aan de school uitvoeren.
3. 2. 1. 3 A f de l i ng R u imt e
Vanuit de hoek van lokale economie ontbreken nog een aantal reglementen en moet het
beleid rond ambulante handel onder de loep worden genomen. Daarnaast moet er
afgewogen worden of campagnes als Zo Dichtblij het beoogde doel bereiken. Ook rond
streekproducten is een duidelijke verankering nodig in de gemeentelijke werking. De
toenemende bouwdruk en de verdichting in Berlaar vragen om een duidelijke
beleidsvisie, waarvan recent de voorbereiding werd opgestart en die nog moet worden
opgenomen in het portfolio. Op het vlak van mobiliteit is een uitbreiding van producten
aangewezen: herinrichten van kruispunten, snelheidsremmende maatregelen,
aanpassingen aan de infrastructuur qua toegankelijkheid, opvolgen van
snelheidsmetingen. De inventarisatie van trage wegen, in samenwerking met Igemo,
moet geactualiseerd worden en als product opgenomen worden. Het verleggen van de
focus en het bepalen van enkele grotere doelen kan ervoor zorgen dat er nauwkeuriger
en doelgerichter kan worden gewerkt.
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3.2.2 D OELMATIGHEID
Naast de loutere productanalyse werd ook de doelmatigheid onder de loep genomen:
doet het bestuur de juiste dingen (effectiviteit) en voert het die dingen goed uit
(efficiëntie)? Daarnaast stond een kritische screening van het opvolgings- en
rapporteringssysteem op het programma (indicatoren).
3. 2. 2. 1 A f de l i ng O rg a n i s at ie
De grote variatie aan indicatoren krijgt over het algemeen een goed rapport, maar er
moet over gewaakt worden dat ze relevant en bruikbaar blijven voor administratie en
bestuur. Goede indicatoren zijn immers ook nuttig voor de interne werking en moeten
recycleerbaar zijn voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld zowel voor de
kwartaalrapportering als voor projectmanagement. Het is belangrijk om goede afspraken
te maken in de toekomst: indicatoren voor alle acties of alleen voor nieuw beleid, één of
meerdere indicatoren per actie, frequentie van rapportering en dergelijke. De ervaring
die Berlaar heeft opgebouwd in deze legislatuur biedt bij de opmaak van een nieuwe
doelstellingenboom verse kansen om de lessons learned om te zetten in een beter en
efficiënter opvolgingssysteem voor gemeente én OCMW.
Op het vlak van communicatie vertoont de kwartaalrapportering regelmatig rode
knipperlichten, wat volledig te wijten is aan tijdsgebrek. De combinatie van veel reguliere
producten met projectmanagement en de aansturing van een dienst maakt de
tijdsbesteding van slechts één communicatieambtenaar, in een sector die continu in
beweging is en heel veel opvolging nodig heeft, precair. Het formuleren van realistische,
betekenisvolle indicatoren wordt hier nog belangrijker. Qua HRM-beleid is het nog iets te
vroeg om het er-wél-zijnsbeleid grondig te evalueren. Voor het syndicaal overleg is de
opkomst over het algemeen aan de lage kant; een aanpassing van deze indicator is dan
ook aangewezen. Een evolutie naar digitale loonfiches voor de medewerkers lijkt voor de
hand te liggen vanwege de eenvoud en de duurzaamheid van de oplossing, maar het
hogere kostenplaatje ligt voorlopig nog dwars. De dienst Interne Strategie heeft in de
loop van de voorbije jaren een grote inhaalbeweging gemaakt qua efficiëntie door de
digitalisering van een aantal kernprocessen. Het notuleringspakket dat in maart 2016
werd geïntroduceerd, structureert het proces van agendering, goedkeuring en
verslaggeving voor gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van
burgemeester en schepenen, vast bureau, gemeenteraadscommissies, voorzitters- en
burgemeestersbesluiten. In de nabije toekomst komen ook de adviesraden en het
teamoverleg aan de beurt. Om een duidelijk zicht te krijgen op deze processen zijn
nieuwe indicatoren noodzakelijk, bijvoorbeeld het aantal behandelde punten of de
doorlooptijd van een besluit.
3. 2. 2. 2 A f de l i ng Fi n an c ië n
De financiële acties zijn goed en volledig geformuleerd. Door de inkanteling van het
OCMW zal werk worden gemaakt van een geïntegreerde rapportering. De nieuwe BBCrichtlijnen leggen de nadruk op minder rapporten, die betere managementinformatie
bevatten in het kader van organisatiebeheersing. Hoewel Berlaar de afgelopen jaren heel
wat inspanningen heeft geleverd om de ramingen zo realistisch mogelijk te krijgen, blijft
de realisatiegraad van exploitatiebudget (90%) en van investeringsbudget (28%) laag.
Dat hangt samen met nauwgezet plannen, waardoor de doorlooptijd van een investering
correct kan worden ingeschat. Ook hierover zal gerapporteerd moeten worden. Op het
vlak van indicatoren kunnen opgebouwde ervaring en veranderende wetgeving een rol
spelen, bijvoorbeeld de impact van het voorschottensysteem op de opcentiemen op de
personenbelasting.
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3. 2. 2. 3 A f de l i ng M en s
Voor de domeinen welzijn, zorg en gezondheid bestaan er te weinig indicatoren of zijn ze
te generiek geformuleerd, waardoor de rapportering vaag blijft. Het opstellen van nieuwe
indicatoren moet bij voorkeur multidisciplinair aangepakt worden. Op het vlak van vrije
tijd is de afweging van de financiële steun aan de diverse verenigingen, waarbij de
culturele sector achterop hinkt, voer voor discussie. Daarnaast zijn de te ‘gemakkelijke’
indicatoren in dit beleidsdomein aan een revisie toe.
3. 2. 2. 4 A f de l i ng R u imt e
Op het gebied van lokale economie zorgt vooral het detailhandelsbeleid voor een hoge
werklast bij de gemeente en is de inzet van de handelaars niet in verhouding tot hun
hoge verwachtingen. De werkgroepen ‘werken’ niet. Wellicht moet worden overwogen of
één groter evenement met impact de piste van de toekomst vormt. Qua ruimtelijke
ordening moeten de indicatoren zorgvuldig gekozen worden en rekening houden met de
uitvoerbaarheid en uitvoertermijnen. Ook binnen het domein mobiliteit zijn de
indicatoren aan een herziening toe. Vanwege hun bondigheid zijn ze nu vaak moeilijk op
te volgen. Een grote hoeveelheid indicatoren zorgt voor een dunne spreiding over veel
acties, waardoor ze vaak te oppervlakkig blijven. Een heroriëntatie van de focus kan de
effectiviteit en de efficiëntie verhogen.

3.2.3 R APPORTERING
Parallel met de opmaak van de nieuwe doelstellingenboom zal de administratie ook werk
maken van de uitbouw van een rapporteringsbehoeftematrix en de creatie van de
gedefinieerde rapporten. Een eerste oefening op dat vlak:

De indicatorenrapporten zijn voortgangsrapporten en omvatten de kwartaal- en
eindrapporteringen, zoals reeds geïntroduceerd tijdens deze legislatuur. De financiële
barometer bevat allerlei financiële indicatoren, zoals het aantal overheidsopdrachten, het
aantal bestelbonnen, het aantal visums, de bestedingsgraad, … In het HRM-dashboard
bieden personeelsgerelateerde indicatoren een zicht op de performantie van
medewerkers via informatie over bijvoorbeeld ziekteverzuim, overuren, sancties, … Het
voortgangsrapport projecten formaliseert per kwartaal de stand van zaken van de
lopende projecten. De afdelings- en dienstindices leveren een aantal kengetallen aan,
zodat de specifieke werking in de diverse beleidsdomeinen kan worden opgevolgd. Een
Pagina
107

voorbeeld daarvan vormen de evaluaties van evenementen en activiteiten. De
organisatiebarometer ten slotte bevat naast de rapportering over organisatiebeheersing
(die bovendien geïntegreerd zal worden in de indicatorenwerking) een variatie van
kengetallen, zoals het aantal adviezen door adviesraden, het aantal besluiten, het aantal
mondelinge vragen, het aantal schriftelijke vragen, het aantal bezoekers aan de balie,
het aantal telefoons, de piekmomenten, het aantal sociale dossiers, het aantal
vergunningen, het leerlingenaantal, het aantal kinderen in BKO en speelplein, het aantal
deelnemers aan activiteiten, webmetrics en digitale communicatie, het aantal meldingen,
enzovoort.
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3.3 O RGANISATIESTRUCTUUR
In 2013 startten gemeente en OCMW reeds met de functionele voorbereiding van de
bouw van een nieuw administratief centrum. Dat verliep op twee sporen: naast een
uitgebreid bouwkundig traject werd van meet af aan ook een stuur- en werkgroep
‘organisatie en change’ opgestart. De integratie van gemeente en OCMW, althans qua
huisvesting en dienstverlening, stond op de Berlaarse agenda alvorens Vlaanderen haar
intenties kenbaar maakte en verankerde in het nieuwe decreet lokaal bestuur. Een en
ander betekende meteen dat er een aantal fundamentele denkoefeningen in diverse
rondes werden georganiseerd over de wijze waarop twee aparte organogrammen op een
efficiënte en personeelsvriendelijke wijze konden samensmelten tot een geïntegreerde
versie. Er werd zelfs in twee fases gewerkt om de medewerkers de kans te geven om
zich voor te bereiden op taak- en dienstverschuivingen en om de functionele
noodwendigheden af te stemmen op de juridische richtlijnen.
In december 2017 werd het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW
goedgekeurd. Op dit ogenblik is de Berlaarse dienstverlening als volgt gestructureerd:
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3.4 D RAAGKRACHT
Berlaar beschikt over een formatie van 134 medewerkers, wat uitgedrukt in VTE een
cijfer van 111,6 oplevert.
Een opsplitsing in niveau leidt tot volgend beeld:







decretale graden: 2 VTE
niveau A: 9 VTE
niveau B: 19 VTE
niveau C: 27,6 VTE
niveau D: 16,5 VTE
niveau E: 37,5 VTE

Qua tewerkstellingsstatuut levert dit volgend plaatje op:



statutairen: 22 VTE
contractuelen: 89,6 VTE

Uit de draagkracht-analyse komen er een aantal belangrijke aandachtspunten naar voor.
Berlaar kampt met een tekort aan personeel op verschillende diensten. Zo is de
Communicatiedienst een eenmanszaak, waardoor nieuwe initiatieven of strategische
opties onvoldoende mogelijkheden krijgen. De dagdagelijkse operationele taken laten
amper ruimte voor projectwerking of voor het structureel opnemen van bijvoorbeeld een
proactieve communicatie bij openbare werken. Ook het secretariaat is zo’n
eenmansdienst, die zijn takenpakket door de integratie van gemeente en OCMW in één
klap heeft zien verdubbelen. Louter het opvolgen van de diverse zittingen en de
bijhorende termijnen binnen het notuleringspakket creëert een behoorlijke werklast. In
deze dienst situeert zich ook het programmamanagement van de digitaliseringsprojecten.
Het hoeft dan ook geen betoog dat 0,8 VTE te krap is voor de opvolging van dit
takenpakket. De uitbouw van lokale economie kent vertraging, omdat Berlaar niet over
een specifieke medewerker hiervoor beschikt. De acties in dit beleidsdomein worden
opgenomen door administratief medewerkers, evenwel zonder over de nodige expertise
te beschikken. Ook op het vlak van GIS is er binnen Berlaar onvoldoende kennis
aanwezig. Verder wordt de instroom van medewerkers voor BKO en van monitoren voor
het speelplein jaar na jaar problematischer, enerzijds omdat het uurrooster van de
begeleiders niet voor de hand ligt en het om een halftijdse tewerkstelling gaat, anderzijds
omdat jongeren met een contract als jobstudent meer kunnen verdienen dan zij als
vrijwilliger krijgen voor de speelpleinwerking.
Daarnaast heeft Berlaar als kleine gemeente onvermijdelijk nog te maken met
eilandposities en kennis die alleen in het hoofd van bepaalde medewerkers zit. In de loop
van de voorbije jaren werd al volop ingezet op kennisdeling, op een transparante digitale
structuur en op polyvalentie, maar het is belangrijk om verder te gaan op de ingeslagen
weg. Het ouder wordende medewerkerskorps brengt ook risico’s met zich mee op het
vlak van verhoogde afwezigheden.
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3.5 E XCELLENTE ORGANISATIES
3.5.1 I NLEIDING
Het INK-model vormt een denkkader waardoor naar organisaties kan worden gekeken.
Excellente organisaties voldoen aan vijf kenmerken:
•
•
•
•
•

leiderschap met lef: op basis van interne en externe informatie bepaalt de leiding
de (uitdagende) koers en houdt deze ook vol, rekening houdend met de
consequenties van de gemaakte keuze
resultaatgerichtheid: de leiding waakt over de verwachtingen en belangen van
stakeholders en balanceert deze; ze stuurt op de toegevoegde waarde van de
acties
continu verbeteren: resultaten worden tegenover de doelstellingen gezet; trends
en afwijkingen leiden tot duurzame verbeteringen
transparantie: processen en indicatoren zijn beschreven en gecommuniceerd;
taken en bevoegdheden zijn helder voor iedereen
samenwerking: leiding en medewerkers werken professioneel samen; persoonlijke
doelen en organisatiedoelen zijn op elkaar afgestemd

Berlaar heeft deze methodologie gebruikt als diagnosemodel – positiebepaling en
zelfevaluatie – om een goed beeld te krijgen van de verbeterpunten. De INK-score per
onderdeel geeft een idee van de maturiteit op het vlak van ‘excellentie’. Hoe hoger de
score hoe beter, waarbij een cijfer onder de 20 als alarmbel moet worden beschouwd en
een cijfer boven de 50 als excellent geldt.

3.5.2 P ER

AFDELING

3. 5. 2. 1 A f de l i ng O rg a n i s at ie
INK-score
INK-score
INK-score
INK-score
INK-score

interne organisatie: 44
communicatie en marketing: 44
politieke en juridische context: 33
werken: 31
technologie: 30

Op het vlak van interne organisatie heeft Berlaar een positieve evolutie doorgemaakt. Er
werd ernstig gewerkt rond het definiëren van missie, visie en strategie en verbeterideeën
borrelen op uit de volledige organisatie. Er is voldoende ruimte voor vorming (maar vaak
te weinig tijd) en over het algemeen zijn er genoeg middelen om de organisatiedoelen te
realiseren. Het eerlijke beleid rond afwezigheden, dat stoelt op de gelijkheid van elke
medewerker, wordt geapprecieerd. Peilingen wijzen uit dat de klantentevredenheid hoog
is, dat de organisatie een positief imago heeft en dat de medewerkers geprezen worden
voor hun klantvriendelijkheid. Het monitoringsysteem dat parallel met de invoer van BBC
werd ontwikkeld, maakt de doelstellingen meet- en opvolgbaar, wat nuttig is, maar de
metingen kunnen gerichter.
Bepaalde interne knelpunten blijven bestaan. Het belangrijkste vormt de hoge tijdsdruk,
wat hand in hand gaat met personeelstekort (cf. punt 3.4). Dat is enerzijds te wijten aan
de veelheid van steeds meer gespecialiseerde taken die op het lokale niveau worden
afgeschoven, maar anderzijds ook met de organisatorische stroomversnelling waarin
Berlaar zich al een aantal jaar bevindt. Hierdoor worden het enthousiasme en de
gedrevenheid die de organisatie kenmerken soms overschaduwd. Het feit dat de interne
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communicatie niet altijd even vlot loopt en dat bepaalde informatie onvoldoende
doorstroomt, strooit daarbij zout in de wonde. Het heeft bovendien zijn weerslag op
verbeter- en veranderingstrajecten, omdat medewerkers zich soms onvoldoende
betrokken voelen. Verder moet er op communicatief vlak werk gemaakt worden van het
doortrekken van de huisstijl, zodat er een eenduidig verhaal ontstaat en moet er volop
worden ingezet op de uitbouw van het e-loket. Zoals al vermeld onder punt 3.4 wordt
ook kennismanagement een belangrijk speerpunt.
3. 5. 2. 2 A f de l i ng Fi n an c ië n
INK-score financiën: 40
In de afdeling Financiën worden het indicatorenmodel van het monitoringsysteem en de
kwartaalrapporteringen als een uiterst positief gegeven beschouwd. Medewerkers krijgen
op deze manier een duidelijk beeld van wat goed loopt, maar ook van de bijsturingen die
nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Ook het feit dat Berlaar leert uit haar fouten
en in staat is om een snelle leercurve te ontwikkelen, is gunstig. De grote werkpunten uit
deze afdeling zijn procesmanagement – nog niet alle processen zijn beschreven – en
eveneens kennismanagement.
3. 5. 2. 3 A f de l i ng M en s
INK-score
INK-score
INK-score
INK-score

vrije tijd: 42,5
kinderopvang en onderwijs: 39
welzijn, zorg en gezondheid: 33
demografie: 32

In de dienst Vrije Tijd is er volop ruimte voor inspraak via de adviesraden en voor
behoefteonderzoek bij de opmaak van masterplannen. De nodige expertise is aanwezig,
maar een globale visie ontbreekt nog. Via de jeugdraad kunnen jongeren nog meer
betrokken worden bij beleidsmatige ontwikkelingen, zodat er een breed draagvlak
ontstaat. De dienst bereikt een ruime doelgroep, maar kan wellicht meer aandacht
besteden aan de integratie van vreemdelingen.
Op het vlak van kinderopvang krijgen de systematische tevredenheidsmetingen van
kinderen, hun ouders en de begeleiders goede punten, evenals de samenwerking die in
de loop van de voorbije jaren werd opgezet met andere diensten. Ook hier komen
verbeterideeën dikwijls van de medewerkers zelf en worden er kansen geboden om deze
uit te werken. Op het speelplein is het belangrijk om de monitoren blijvend te betrekken
bij de bepaling van de richting van de dienstverlening en werd er definitief (ook
financiële) ruimte gecreëerd voor inclusie. De feedback van ouders kan hier structureler
worden opgevraagd. In de gemeenteschool kan de driejaarlijkse bevragingscyclus van
ouders, leerlingen en leerkrachten strategisch worden gebruikt om het beleid bij te
sturen. Hier worden nog vraagtekens gezet bij de efficiëntie van de schoolorganisatie en
worden de klachten van het personeel te weinig opgevolgd. Het beleidsplan dat in
december 2017 werd uitgetekend, geeft een eerste richting voor de volgende jaren, maar
de concrete schoolvisie moet nog op punt worden gesteld.
Het domein van welzijn, zorg en gezondheid beslaat een breed spectrum, terwijl de
expertise eerder beperkt is. Het ontwikkelen van een globale visie en het clusteren van
overleg in deze sector zijn noodzakelijke acties, zodat alle actoren hun input kunnen
leveren. Ook intern moet er een betere samenwerking uitgetekend worden tussen alle
diensten die op het terrein werkzaam zijn. Op dit vlak werden er nog geen onderzoeken
naar klantentevredenheid georganiseerd, zodat het niet mogelijk is om het gevoerde
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beleid te evalueren. De financiële middelen die ter beschikking zijn, zijn (te) beperkt.
Bovendien bestaat er geen proces om te bepalen welke opdrachten intern worden
behartigd en welke beter worden uitbesteed. Bij de verdere integratie van gemeente en
OCMW moet met het sociale luik – wat de corebusiness van de Sociale dienst vormt –
behoedzaam worden omgesprongen.
In het kader van de toenemende vergrijzing staat het uitwerken van een visie rond
vereenzaming op het voorplan, evenals een volgehouden steun aan verenigingen en het
versterken van de vrijwilligerswerking.
3. 5. 2. 4 A f de l i ng R u imt e
INK-score
INK-score
INK-score
INK-score
INK-score

ecologie en milieu: 38
mobiliteit: 35
lokale economie: 32
ruimtelijke ordening: 31
openbare werken: 31

Op het vlak van lokale economie is het nodig om de logische opbouw te respecteren: het
ontwikkelen van een visie, het voorzien van mensen en middelen en daarna pas het
opzetten en uitvoeren van acties. Hierbij moeten wenselijkheid en haalbaarheid
gebalanceerd geraken. Er heerst een globale onderschatting van de tijdsbesteding voor
de acties op dit domein, gecombineerd met een nijpend personeels- en expertisetekort.
Het is nodig om een gedegen kennis over het marktaanbod op te bouwen, partners te
betrekken en ruimte te creëren voor het uitwerken van verbeterideeën. Ook
kennismanagement is een aandachtspunt en het uitbouwen van een beleid rond
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het ontbreken van een globale visie qua ruimtelijke ordening leidde in het voorjaar van
2018 tot een tijdelijke bouwstop voor grote projecten en de start van een expertgroep
om de grote krijtlijnen uit te tekenen. Onderwerp van discussie is de verdichting in de
kernen en het vrijwaren van het open karakter van de buitengebieden. In de loop van de
volgende jaren is het nodig om het uitgetekende raamwerk fijnmaziger in te vullen,
rekening houdend met de huidige bouwbehoeften, de samenstelling van de gezinnen, de
vergrijzing en de nieuwe samenwoonvormen. Hierbij moet de haalbaarheid van de
doelstellingen steeds voor ogen worden gehouden. De noden en behoeften in een
landelijke gemeente liggen anders dan in een verstedelijkt gebied. De doelstellingen
moeten steeds in een correcte verhouding staan ten opzichte van de basis, de kern en
rekening houden met het karakter van de gemeente.
De invoer van de omgevingsvergunning vereist een dienstoverschrijdende aanpak binnen
de afdeling Ruimte. De basis daarvan werd gelegd, maar moet nog structureel worden
uitgebouwd. Bij elke omgevingsvergunning moet rekening gehouden worden met de
impact van het project op de ruimtelijke ordening, het milieu, de mobiliteit en de
economie. Bepaalde projecten worden beter ingepland in de kern van een gemeente,
terwijl verkavelingen en meergezinswoningen goed ontsluitbare gebieden nodig hebben.
De mobiliteitstoets brengt de verschillende verkeersstromen in kaart, waardoor
duidelijkheid ontstaat op het vlak van interactie tussen diverse weggebruikers. Winkels,
horeca, scholen en sportinfrastructuur moeten eenvoudig en veilig bereikbaar zijn; er
moeten voldoende parkeergelegenheden voorzien worden voor auto’s en fietsen. Ook de
aanleg van wandel- en fietswegen is een belangrijk aandachtspunt.
Gezien de veelvuldige aanpassingen aan heel specifieke wetgeving ligt het voor de dienst
Omgeving niet voor de hand om alles op te volgen en een uitgebreide, parate kennis op
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te bouwen. Er moet dan ook onderzocht worden in hoeverre hiervoor een beroep kan
worden gedaan op externe deskundigen, die de dienst op afroep kunnen ondersteunen
bij adviesvragen. Vanuit de hoek van mobiliteit ontbreekt er een duidelijke visie op
zwakke weggebruikers en op parkeren.
De dienst Openbare Werken geeft als pluspunt aan dat de kwaliteit van de werken in
uitvoering sterk wordt gecontroleerd. Ook hier is een proces nodig om te bepalen welke
activiteiten in eigen beheer worden genomen en welke best uitbesteed worden. Het
uitschrijven van draaiboeken voor opdrachten is een werkpunt dat steeds urgenter wordt.
Het grote pijnpunt in deze sector is het feit dat de globale visie vaak doorkruist wordt
door ad hoc-beslissingen. Dezelfde opmerking geldt voor het domein ecologie en milieu,
waar taken soms in het gedrang komen door opdrachten die last minute worden
opgedragen.
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3.6 I NTERNE COMMUNICATIE
In een evenwichtige interne communicatiemix worden vier aspecten gebalanceerd: visie
en beleid, binding met de organisatie, kennismanagement en taakinformatie. Interne
communicatie is een proces van uitwisseling van boodschappen tussen medewerkers in
een organisatie dat meerdere functies vervult: van oliën over verbinden tot integreren.
Interne communicatie laat de werkzaamheden efficiënt verlopen: de medewerkers weten
wat ze moeten doen en aan welk hoger doel hun taken bijdragen. Eveneens zijn ze op de
hoogte van de nodige praktische zaken (logistiek, personeelszaken, systemen, …).
Daarnaast kan interne communicatie van medewerkers ambassadeurs van de organisatie
maken door het uitdragen van een gezamenlijke identiteit, waardoor een wij-gevoel
ontstaat. Ten slotte speelt interne communicatie een grote rol bij integraal werken en het
leggen van verbindingen tussen afdelingen en diensten, waardoor kennis efficiënt kan
worden ingezet.
In Berlaar heerst het inzicht dat interne communicatie een gedeelde verantwoordelijkheid
is, die steunt op de bereidheid van zender én ontvanger. Toch wordt ze meteen ook
geïdentificeerd als één van de grote pijnpunten van de organisatie. De taakinformatie
wordt veelal verspreid via mail, op papier of via het dienstoverleg; de personeelsinfo via
mail en op papier. Ook krijgen de medewerkers dagelijks een zicht op de actualiteit door
het verspreiden van een digitale knipselkrant en worden er intern – meestal
projectgebonden – digitale nieuwsbrieven opgemaakt, bijvoorbeeld over het nieuw
administratief centrum of over duurzaamheid.
Maar de informatie over de organisatie in het algemeen, zowel qua visie en beleid als qua
kennismanagement en verbinding, wordt als niet toereikend beoordeeld, zelfs al worden
er pogingen ondernomen. Ook de taakinfo kan een stuk efficiënter. Zo zou het
uitzuiveren van de mailgroepen en de creatie van één overkoepelende groep voor alle
medewerkers al een stap in de goede richting betekenen. Ook het ruimer uitrollen van
flexwerken (plaats) kan het contact tussen collega’s van diverse diensten bevorderen.
Dé grote lacune is het ontbreken van een intranet, dat alle functies van interne
communicatie op een eenvoudige manier kan vervullen. Het project werd een aantal jaar
geleden reeds gestart, maar door de te hoge werklast van de communicatieambtenaar
geraakt deze klus niet geklaard. Ook de nieuwbrief vanuit het managementteam die
gedurende een aantal jaar op wekelijkse basis werd verspreid aan alle medewerkers is
een stille dood gestorven wegens tijdsgebrek.
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3.7 O RGANISATIEBEHEERSING
3.7.1 I NLEIDING
Organisatiebeheersing of interne controle, zoals het vroeger vaak werd genoemd, vormt
een steeds belangrijker wordende factor in de organisatie van een lokaal bestuur. Door
de vereenvoudiging van het toezicht krijgen gemeente en OCMW meer autonomie (en
ook meer verantwoordelijkheden) en worden ze geacht om voldoende
beheersmaatregelen te nemen om de risico’s op een degelijke wijze af te dekken. Het
komt er dus op aan om een stevig kader uit te werken en de nodige interne spelregels te
bepalen om een redelijke zekerheid te kunnen bieden over:
•
•
•
•
•
•

het bereiken van de doelstellingen
het naleven van wetgeving en procedures
de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
het efficiënt en economisch gebruik van middelen
de bescherming van activa
het voorkomen van fraude

Organisatiebeheersing situeert zich op organisatieniveau, op dienstniveau en op
procesniveau. Berlaar heeft ervoor gekozen om de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor
lokale besturen’ van Audit Vlaanderen te gebruiken als kaderinstrument voor
organisatiebeheersing. De gemeenteraad keurde dit principe reeds goed in maart 2015.
Deze leidraad is een uitgebreide tool die 55 doelstellingen rond organisatiebeheersing
bevat, geclusterd in 10 thema’s (doelstellingen, proces- en risicomanagement,
belanghebbendenmanagement, monitoring, organisatiestructuur, personeelsbeleid,
organisatiecultuur, informatie en communicatie, financieel management, facilitaire
middelen en informatie- en communicatietechnologie) met onderliggend 313 mogelijke
risico’s en beheersmaatregelen. Deze maatregelen focussen in de eerste plaats op de
ondersteunende en managementprocessen in de organisatie. Het zijn immers deze
processen die de voorwaarden creëren om de kernprocessen vlot te laten verlopen. De
optimalisering van de dienstverlening aan de doelgroepen is pas mogelijk wanneer de
ondersteunende en managementprocessen ‘onder controle’ zijn.
De leidraad werd tweemaal gebruikt als een zelfevaluatie-instrument, zodat Berlaar zich
een goed idee kon vormen van de stand van zaken op het vlak van
organisatiebeheersing. Om dat doel te bereiken, werd een zelfevaluatieteam
samengesteld, dat aan de slag ging met de webapplicatie van APB Inovant ‘Traject naar
organisatiebeheersing’. Hierbij werd bewust geopteerd voor een ruime, organisatiebrede
dekking met inbegrip van consultatie van de experts voor bepaalde thema’s. Op deze
manier werd elk thema minimaal door tien medewerkers ingevuld, wat leidde tot een
objectiever resultaat en een hogere diversiteit.
Alle individuele risico’s uit de leidraad werden op deze wijze door het zelfevaluatieteam
ingeschat, waardoor Berlaar over een uitgebreide scorelijst beschikt. Per risico
resulteerde dit in een bepaalde beoordeling die weergeeft in hoeverre dit risico:
•
•
•
•
•
•

helemaal niet van toepassing is (= score 1)
zelden van toepassing is (= score 2)
eerder niet van toepassing is (= score 3)
eerder wel van toepassing is (= score 4)
meestal van toepassing is (= score 5)
helemaal van toepassing is (= score 6)
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Naar aanleiding van de eerste zelfevaluatie (2014 - alleen gemeente) scoorde Berlaar
over alle risico’s heen 2,58. Dat wees erop dat risico’s over het algemeen zelden tot
eerder niet van toepassing waren in de organisatie. De laagste score bedroeg 1,18; de
hoogste 4,56. Per thema golden volgende gemiddelde scores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doelstellingen, proces- en risicomanagement (DPR): 2,65
belanghebbendenmanagement (BHM): 2,71
monitoring (MON): 2,66
organisatiestructuur (ORG): 3,10
personeelsbeleid (HRM): 2,44
organisatiecultuur (CUL): 2,71
informatie en communicatie (ICO): 2,91
financieel management (FIM): 1,87
facilitaire middelen (FAM): 2,30
informatie- en communicatietechnologie (ICT): 2,81

Alle risico’s kregen een classificatie mee: onder controle (scores 1 tot 3), lager risico
(scores 3 tot en met 4) of hoger risico (scores hoger dan 4). De eerste groep was het
grootst en bevatte 241 risico’s (76,69%), in de tweede groep bevonden zich 64 risico’s
(20,45%), de derde groep bestond uit 9 risico’s (2,68%). Er werd een specifieke
databank samengesteld, waarin alle risico’s, beheersmaatregelen en actieplannen
gedocumenteerd werden, er werden actieverantwoordelijken gekoppeld en vanaf 2016
werd de uitvoering van de gedefinieerde acties systematisch opgenomen. Omdat ze
eveneens geïntegreerd werden in de doelstellingencascade was het mogelijk om ze
samen met de reguliere acties in de kwartaalmonitoring en –rapportering onder te
brengen.
Anno 2017 werd de zelfevaluatie-methodiek voor de tweede maal doorlopen, door
gemeente én OCMW tezamen. Ditmaal behaalde Berlaar globaal gezien een score van
2,26, wat een mooie vooruitgang aangeeft ten opzichte van 2014. De laagste score
bedraagt nu 1,00; de hoogste 3,90. Per thema gelden volgende gemiddelde scores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doelstellingen, proces- en risicomanagement (DPR): 2,37
belanghebbendenmanagement (BHM): 2,31
monitoring (MON): 2,37
organisatiestructuur (ORG): 2,73
personeelsbeleid (HRM): 1,98
organisatiecultuur (CUL): 1,80
informatie en communicatie (ICO): 2,58
financieel management (FIM): 1,47
facilitaire middelen (FAM): 2,35
informatie- en communicatietechnologie (ICT): 2,68

Waar er in 2014 nog 64 lagere en 9 hogere risico’s geïdentificeerd werden, resteren er
slechts 29, die zich alle in de categorie ‘lager risico’ bevinden. De werking rond
organisatiebeheersing werpt dus vruchten af.
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3.7.2 G EDETECT EERDE

RISICO ’ S EN AANZET T OT ACTIES

3. 7. 2. 1 D e o rg a n i s at i e k o mt i n d e p r ob l em e n b i j h et o nv e r w ac ht
l a ng du r i g w e gv a l l en v an me d e we rk e r s
In een kleinere organisatie blijken er in de praktijk ‘kenniseilanden’ te ontstaan, wanneer
een specifieke, meestal gespecialiseerde materie wordt behartigd door een medewerker
met bijzondere expertise, die niet steeds eenvoudig te delen valt. Met het oog op het
wegwerken van dergelijke eilanden, heeft de organisatie een aantal trajecten uitgetekend
die vrij soepel zouden moeten leiden tot een hogere vorm van kennisdeling en mogelijke
taakoverdracht. Deze trajecten hebben onder meer geleid tot de aankoop van een
midoffice systeem, waardoor workflows geautomatiseerd worden. Daarnaast staat de
creatie van een intranet als intern werkinstrument om kennis te delen hoog op het
verlanglijstje. Intussen werden alle aparte netwerkschijven uitgerommeld en
gecentraliseerd op één schijf die voor iedereen toegankelijk is en waarop medewerkers
de nodige informatie terugvinden. Ook de kanteling van de organisatie met een strikte
scheiding van frontoffice en backoffice-functies is volop bezig, zodat 70% van de
producten kunnen worden afgeleverd via de eerste lijn. Op deze manier wordt de
aanwezige kennis verspreid over meerdere medewerkers en kan een eventueel
‘wegvallen’ van een collega soepeler worden opgevangen. Het niet-vervangen-principe
blijkt in de praktijk echter onhaalbaar. Na de recente organogramwijziging streven
diverse diensten naar het vormen van een pool voor dagelijkse administratieve taken en
wordt er ingezet op het vereenvoudigen van interne procedures. Voor belangrijke
inhoudelijke taken zal het echter noodzakelijk blijven om in geval van nood een beroep
te kunnen doen op externen (bijvoorbeeld Igemo, consultancybedrijven, …).
3. 7. 2. 2 V e r a nd e ri ng e n k u n n en p as n a e e n r u im e t i jd w or d en
do or g ev oe r d, om d at de o rg a n is a t ie s tr uct u u r te st u g i s
Het veranderingstraject dat in Berlaar werd opgestart vanaf 2014 als voorbereiding op de
bouw van een nieuw administratief centrum introduceerde heel wat verschillende
oefeningen in de organisatie en leidde eind vorig jaar tot de goedkeuring van het
geïntegreerde organogram voor gemeente en OCMW. Hierdoor kan er hoe langer hoe
soepeler ingespeeld worden op de veranderingen die nog op komst zijn. Via
dienstoverschrijdende werkgroepen (bijvoorbeeld in de aan belang winnende
projectportfolio) raken de traditionele kokers daarnaast stap voor stap afgebouwd, wat
een vlakkere, flexibelere organisatie oplevert. Door het tempo waarmee veranderingen in
de loop van de vorige jaren werden doorgevoerd, stak een zekere veranderingsmoeheid
wel eens de kop op en was het voor bepaalde medewerkers niet eenvoudig om ‘bij’ te
blijven. De grootste trajecten hebben intussen hun ingang gevonden, waardoor het in de
nabije toekomst eerder gaat om verder bouwen op de gelegde fundamenten en
consolideren van de nieuwe werkwijzen. Een belangrijk werkpunt blijft evenwel de
consequente en volgehouden communicatie in veranderingstrajecten.
3. 7. 2. 3 D e o rg a n i s at i e b e st a at u it v e r sc hi l l en d e d i en st en d ie a l s
ei l a n de n n a as t e lk a a r we rk e n
en
3. 7. 2. 4 D e o rg a n i s at i e we rk t m et v e r sc h il l e nd e sn e lh e d en , o md a t d e
w er ki n g t us s e n d e e e n he d en on vo l d oe n de w or dt ge c o ör d in e e rd
Hoewel deze risico’s van de classificatie ‘groot’ in ‘klein’ terecht zijn gekomen, blijven ze
aandachtspunten. Sinds de goedkeuring van het geïntegreerde organogram is het voor
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alle medewerkers duidelijk in welke dienst en afdeling zij werken en aan wie zij moeten
rapporteren. De lijnen in de organisatie zijn helder en gestructureerd. Het
managementteam bewaakt de eenheid en kwaliteit in werking en zorgt voor afstemming,
voldoende informatiedoorstroming en coördinatie. Om dat te faciliteren, behandelt het
MAT de dienstoverschrijdende projecten en processen als vast agendapunt. Daarnaast
houden de twee lijnafdelingen, namelijk Mens en Ruimte, sinds 2016 een kwartaaloverleg
over de afdelingsoverschrijdende dossiers. De voorbije jaren werd er ingezet op een
gestoffeerd overleg tussen afdelingen, diensten en teams en gingen diverse
dienstoverschrijdende werkgroepen aan de slag rond een waaier van initiatieven en
acties. Op deze manier is de ‘ontkokering’ al op gang getrokken. De verschillende
personeelsacties die als onderliggend doel hebben om de medewerkers over de diensten
heen met elkaar in contact te brengen, werken hierbij versterkend. Een organisatiebreed
intranet dat een gestructureerd en laagdrempelig werkinstrument voor iedereen kan zijn,
helpt deze risico’s nog verder te beperken.
3. 7. 2. 5 M e d e we rk er s r ak en g ed em ot iv e er d, om d at du i de l i jk is w a a r
de or g a n is a ti e st r u ctu u r m oe t w o rd e n b i jg e st u ur d, m a a r e r g e e n
i ni ti a t ie ve n wo r d e n g e no me n o m d it u it t e vo e r en
Aangezien dit risico slechts een score behaalt van 3,09 is het geen groot issue. Bijna alle
medewerkers zijn betrokken geweest bij de vele analyses en procesoptimalisaties van de
voorbije jaren en hebben hun duit in het zakje kunnen doen met het oog op de
toekomstige dienstverlening. Niet alles raakt echter even snel geïmplementeerd, vaak
louter om praktische of logistieke redenen, waardoor het soms kan lijken alsof er een
zekere stagnatie optreedt. Het is evenwel belangrijk om veranderingen gefaseerd door te
voeren, zodat de balans niet halverwege doorslaat en er veranderingsmoeheid optreedt.
3. 7. 2. 6 M e n he e ft on r e a li st i sc h e v e r w ac ht i ng e n v a n p r oj e cte n
en
3. 7. 2. 7 E r w o rd t o p e en ch a ot i sc h e m an i er a a n p r o je c te n g e we rk t
en
3. 7. 2. 8 P ro j ect e n du r en ve e l l an g er d an me n v oo r og e n h a d
en
3. 7. 2. 9 E r i s g e en k e nn i s v a n p r o je ct m an a g em en t a an w ez ig
Deze risico’s behalen een beduidend lagere score dan voorheen, wat weergeeft dat de
geïntroduceerde projectmethodologie stilaan haar ingang vindt. Deze gestandaardiseerde
werkwijze werd in maart 2017 ingevoerd met een gecentraliseerd beheer van een
projectenportfolio. Via het BBC-traject worden de projecten geïdentificeerd, vertaald in
acties (of actieplannen) en opgevolgd tijdens de kwartaalrapporteringen. Parallel daaraan
wordt per kwartaal een rapportering opgemaakt over de stand van zaken van alle
lopende projecten. Dat wordt gecoördineerd door de dienst Interne Strategie, die tijdig
de nodige informatie opvraagt bij de diverse projectleiders. Projecten worden via een
vast sjabloon aangemeld en bij groen licht van managementteam en college uitgewerkt
via een projectfiche. Deze procedure werd ook volledig gedocumenteerd. Eenmaal per
kwartaal wordt de stand van zaken van elk project overlopen in het managementteam,
zodat er tijdig kan worden ingegrepen en bijgestuurd indien nodig. Op deze manier
beschikt de organisatie op elk ogenblik over een duidelijke projectenportfolio en
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projectfiches die de beoogde resultaten van de projecten bevatten, evenals de rollen en
verantwoordelijkheden, de timing, de mijlpalen, de benodigde inzet van medewerkers en
externen, de communicatiemomenten, de financiële middelen, de participatiebehoeften,
… Na afloop van een project staat het managementteam ook telkens in voor een formeel
evaluatiemoment en de overdracht van de projectwerking naar de reguliere taken. Waar
2017 nog een introductiejaar betekende, is het in 2018 de bedoeling om deze
methodologie vanaf de nieuwe budgetcyclus consequent toe te passen en uit te rollen
over de volledige organisatie.
3. 7. 2. 10 De or g a n i s at i e w e et ni et w a t e r mo e i l ij k l oo pt in h a a r
i nt er n e co mm u n ic at i e
Hoewel de score voor dit risico beduidend is gedaald (3,50 tegenover 4,33 in 2014),
verloopt de interne communicatie in Berlaar niet altijd even vlot. Nochtans zijn de
communicatienoden gekend en heeft de organisatie duidelijk bepaald wat haar streefdoel
is op dit vlak. De overlegcascade is op punt gezet en werkt in de praktijk in twee
richtingen: top-down en bottom-up. Ook dienst- en afdelingsoverschrijdend overleg
raakte gestructureerd en informelere contactmomenten, zoals beoogd door de diverse
personeelsinitiatieven, werpen eveneens vruchten af. Maar zoals hoger aangegeven (zie
punt 3.6), vormt het ontbreken van een intranet een stevige handicap en raken
initiatieven als een nieuwsbrief vanuit het managementteam of de redactie van een
personeelskrantje uitgeput of niet gestart vanwege extreem tijdsgebrek. Met de huidige
personeelsbezetting is het onmogelijk om bijkomende initiatieven rond interne
communicatie uit te werken.
3. 7. 2. 11 De or g a n i s at i e w i l h a ar ex t er n e c om mu n ic at i e v er b et er e n,
m a ar w ee t n i et w a t mo e i li jk l oo pt
De voorbije jaren heeft de organisatie werk gemaakt van de optimalisatie van de eigen
externe communicatiekanalen. De formule van het infoblad werd grondig herbekeken, de
website werd volledig vernieuwd, sociale media raakten geïntroduceerd, Berlaar kreeg
een eigen huisstijl, … Om haar externe communicatie te verbeteren, wil de organisatie
een externe communicatieplan opstellen. In dat plan staat wat en hoe er
gecommuniceerd wordt door wie, zodat dit gestructureerd kan worden opgevolgd. Op dit
vlak geldt echter dezelfde randbemerking als bij punt 3.7.2.10: louter de invulling van de
reguliere communicatiewerking, gecombineerd met de leidinggevende taken, vormt een
voltijdse bezigheid. In het huidige personeelskader van communicatie en onthaal is het
niet mogelijk om extra projecten of initiatieven op te nemen.
3. 7. 2. 12 De i nf or m at ie do o r st ro m in g i s o n vo l do en d e
De informatiedoorstroming gebeurt in Berlaar op dit ogenblik voornamelijk via mail,
nieuwsbrieven, teamvergaderingen en dienstnota’s. Dat zijn allemaal push-media, die
vluchtiger van karakter zijn. Om de informatiedoorstroming te stroomlijnen, zal de
organisatie werk moeten maken van een intranet. Zo kan alle relevante informatie vlot
en snel teruggekoppeld worden en kunnen de medewerkers op elk ogenblik alles
terugvinden via één organisatiebreed kanaal.
3. 7. 2. 13 I nf or m at i e w o rd t d ub b e l op ge s l ag e n
Waar dit risico in 2014 nog hoog scoorde (4,56), is dit door de verschillende
beheersmaatregelen op de goede weg (3,70). Berlaar kent haar noden op het vlak van
informatiebeheer en weet precies hoe ze wil evolueren. Sinds 2012 worden de
briefwisseling en belangrijke mails (inkomend en uitgaand) geregistreerd, zodat alles ook
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eenvoudig vindbaar blijft. Daarnaast werd de T-schijf als centraal digitaal archief
uitgebouwd met een overzichtelijke classificatiestructuur. Dat is intussen het enige en
voor iedereen toegankelijke opslagmedium. De aankoop van een midoffice systeem heeft
er bovendien voor gezorgd dat er reeds een aantal organisatiebrede processen volledig
geautomatiseerd zijn geraakt. Zo werd het proces agenda en besluitvorming in 2016
gedigitaliseerd in het Atrium-systeem, een traject dat sindsdien stelselmatig werd
uitgebreid naar alle overleg- en beslissingsfora. Digitaal wordt dit proces ondersteund
door het zaaksysteem van Green Valley, waarin alle processen – na analyse en
optimalisatie – via online workflows gestroomlijnd worden.
3. 7. 2. 14 B i j a f w ez ig h e id v an ee n m e de w e rk er k a n ee n do s s ie r n i et
ve r de r b e h an d e ld w or d en
Berlaar werkt volop aan de automatisering en de digitalisering van haar bedrijfsprocessen
én zet in op de uitbouw van de nodige kennissystemen om taakdeling en
informatieoverdracht te stroomlijnen (midoffice systeem, intranet, nieuwe website). Deze
maatregelen zorgen voor een betere ontsluiting van informatie. Daarnaast is de kanteling
van de organisatie volop bezig met de bedoeling om de meerderheid van de producten af
te leveren via de eerste lijn. Na de recente organogramwijziging streven diverse diensten
naar het vormen van een pool voor dagelijkse administratieve taken en wordt er ingezet
op het vereenvoudigen van interne procedures. Op deze manier wordt de aanwezige
kennis verspreid over meerdere medewerkers en kan een eventueel ‘wegvallen’ van een
collega soepeler worden opgevangen.
3. 7. 2. 15 De or g a n i s at i e g eb r u ikt v e r ou d er d e co mm u n i ca ti e vo rm e n
Bij het invoeren van het Atrium-systeem nam Berlaar de gelegenheid te baat om haar
besluitvorming uit het stadium van het ambtenarees te halen en te herschrijven in
hedendaags, verstaanbaar Nederlands. Dat betekent dat de huidige besluitvorming
laagdrempelig geformuleerd wordt. De externe communicatiekanalen worden gevoed
door de communicatieambtenaar, wat resulteert in heldere en attractieve teksten.
Hetzelfde geldt voor de interne communicatiekanalen. Berlaar hanteert een mix van
analoge en digitale kanalen met het oog op de diverse doelgroepen in de gemeente.
Regelmatig wordt deze mix geëvalueerd, waarbij de nieuwe tendensen in communicatie
eveneens onder de loep worden genomen. Zo startte Berlaar in 2013 met haar eigen
sociale media-kanalen (facebook, twitter, linkedin en recent ook instagram), met een
goede responsgraad tot gevolg. De website werd in 2016 volledig vernieuwd en wordt zo
snel mogelijk gekoppeld aan een e-loket, waar burgers via een persoonlijke ‘mijn
Berlaar’-pagina hun vragen en dossiers kunnen opvolgen. Dat laatste traject is in de
praktijk echter een technisch kluwen, waarbij de afhankelijkheid van externe leveranciers
een zwaar vertragende factor blijkt. Intussen zijn de eerste flows evenwel gedefinieerd
en geïmplementeerd geraakt, zodat de uitbouw hopelijk een stuk vlotter kan verlopen.
3. 7. 2. 16 O n de r ho u ds w e rk en w o rd en n ie t of te l a at ui tg ev oe r d
Berlaar werkt sinds 2017 aan een overkoepelend patrimoniumbeheersplan.
Onderhoudswerken worden uiteraard uitgevoerd, maar niet planmatig en soms erg ad
hoc. Alle gebouwen worden stelselmatig geïnventariseerd, waarbij alle keuringen,
attesten, plannen, gebouwverantwoordelijken en dergelijke in gebouwfiches worden
samengebracht. Op basis van deze fiches wordt de staat van alle gebouwen in kaart
gebracht, worden de nodige onderhoudswerken ingeschat en per gebouw en per prioriteit
opgenomen. Aan de prioriteitenlijst wordt jaarlijks een budget gekoppeld om zo de
achterstand in onderhoud weg te werken. Daarna kan preventief onderhoud opstarten.
Alle periodieke keuringen worden eveneens onderdeel van dit beheersplan.
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Noodprocedures die van toepassing zijn, worden opgenomen in de gebouwfiche.
3. 7. 2. 17 E r wo r dt en e rg i e v e rs p i ld
Vanaf 2017 loopt een sensibiliseringscampagne omtrent energieverspilling, waarin
bepaalde aandachtspunten centraal staan. Deze campagne wordt na een jaar
doorlooptijd geëvalueerd, bijgestuurd en eventueel herhaald. Op deze manier treft
Berlaar maatregelen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken door eerst en vooral
werk te maken van de bewustwording bij haar medewerkers. In de randvoorwaarden van
het nieuw administratief centrum neemt het aspect energie een belangrijke plaats in,
waardoor het verbruik zo laag mogelijk kan worden gehouden en nauwkeurig via
monitoring kan worden opgevolgd.
3. 7. 2. 18 I nv en t a ri s se n z i jn n ie t a ct u ee l
Het inventarisproces werd in de loop van 2016 uitgeschreven en goedgekeurd. Er werd
een proefproject opgestart in de nieuwe school en de buitenschoolse kinderopvang. Dat
project werd afgerond in augustus 2016. Intussen kocht de organisatie een
softwarepakket aan, waardoor dit proces geautomatiseerd kan worden. Na implementatie
zal de inventaris uitgerold worden over de diverse diensten. Afhankelijkheid van externe
leveranciers en compatibiliteit met andere software hebben echter een zware impact
gehad op de doorlooptijd.
3. 7. 2. 19 De or g a n i s at i e k an de do e l s te l li n ge n ni et r e a l i se r en , o md a t
z e n i et o v er de n o di g e f ac i l it a i re m i dd e le n be sc h ikt
Het koppelen van de nodige facilitaire middelen aan de acties (en dus via de
beleidstheorie aan de actieplannen en doelstellingen) gebeurt tijdens het doorlopen van
het jaarlijkse BBC-traject. Op deze manier kan er worden gewaarborgd dat er voldoende
middelen ter beschikking zijn om de doelstellingen te realiseren en om de dienstverlening
kwaliteitsvol uit te bouwen. De organisatie houdt zo een goed zicht op de facilitaire
middelen, die bovendien per kwartaal via de rapportering worden opgevolgd. Berlaar
heeft de rollen en verantwoordelijkheden wat facilitaire middelen betreft duidelijk
bepaald. De aankopen gebeuren centraal en worden ook van daaruit beheerd. Hierdoor
weet de organisatie exact over welke facilitaire middelen ze beschikt. Een medewerker
van de centrale aankoopdienst beheert het register van de middelen die ter beschikking
worden gesteld van medewerkers en mandatarissen (bijvoorbeeld laptops, iPads,
smartphones, …). De ‘ontvanger’ van dergelijke middelen ondertekent een verklaring dat
hij het desbetreffende middel ter beschikking heeft gekregen. Dat is meteen een
preventieve maatregel tegen diefstal. De reden waarom dit risico toch nog de classificatie
‘lager risico’ meekrijgt, heeft te maken met personeelstekorten, waardoor bepaalde
doelstellingen niet (tijdig) gerealiseerd geraken.
3. 7. 2. 20 H et IC T - b el e i d v er l oo pt a d ho c
In samenhang met de bouw- en verhuisoperatie in functie van een nieuw administratief
centrum werd het toekomstige dienstverleningsconcept volledig uitgewerkt. Dat is
onlosmakelijk verbonden met het formuleren van een coherente ICT-strategie. Deze
strategie werd vanaf 2016 opgenomen in de doelstellingenboom en op deze manier
verankerd in de ruimere organisatiestrategie. Het operationele ICT-beheer werd in de
loop van 2016 gecentraliseerd en ook op deze manier beheerd en opgevolgd. Om dat in
de praktijk mogelijk te maken en om ‘bij’ te blijven op ICT-vlak startte Berlaar in 2017
met de aanwervingsprocedure van twee ICT-medewerkers: een halftijds B-niveau en een
halftijds A-niveau met de bedoeling om de werking op ICT-vlak te verbeteren, up-to-date
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te houden en te laten aansluiten bij de noden en verplichtingen van de organisatie. De
selectie leverde echter maar één van beide medewerkers op, waardoor een herstart van
de procedure nodig is. De algemene risicobeperkende tendensen in de richting van open
standaarden, cloud oplossingen en externe hosting hebben inmiddels ook in Berlaar hun
intrede gedaan.
3. 7. 2. 21 De or g a n i s at i e m i st t ec hn o l og i sc h e ev o l ut ie s
Berlaar is volop bezig met automatisering en digitalisering. Sinds 2014 heeft de
organisatie al heel wat stappen gezet, onder meer het uitwerken van de
rapporteringscyclus, het digitaliseren van de besluitvorming, het uitbouwen van
kennissystemen (midoffice-pakket, CRM-systeem), het ontwikkelen van een e-loket, de
implementatie van een evenementenloket en van een vergunningenplatform, … De noden
van de gebruikers op het vlak van ICT werden duidelijk in kaart gebracht naar aanleiding
van het traject naar het nieuw administratief centrum en in een ICT-visie vertaald,
gekoppeld aan een operationeel plan met digitaliseringsgolven. Berlaar heeft keuzes
gemaakt op het vlak van ICT en zet hier volop op in. Intussen werd ook reeds één eigen
ICT-medewerker aangeworven en zal er in de loop van 2018 nog een tweede collega
volgen. Op deze manier wil Berlaar zowel op strategisch als op operationeel niveau klaar
zijn voor een sterk gedigitaliseerde toekomst en de evoluties in de sector blijven
opvolgen.
3. 7. 2. 22 I CT - pr o bl em e n z i j n a l l a ng a a ng ek a a rt , m a a r bl i j ve n
be st a a n
Berlaar heeft geruime tijd gewerkt met outsourcing van ICT-ondersteuning vanuit het
standpunt dat een kleinere gemeente geen voltijdse ICT’er nodig heeft, maar eveneens
vanuit de vrees dat de organisatie wel erg kwetsbaar wordt wanneer de eigen
medewerker ziek wordt of langere tijd afwezig is. Omdat de gemeente via deze
outsourcing slechts beschikte over ICT-expertise gedurende één dag per week, bleven
bepaalde ICT-noden en vragen wel eens langer onbeantwoord. De voorbereiding van de
verhuizing naar het nieuw administratief centrum én de snel digitaliserende
werkomgeving hebben er intussen toe geleid dat er in 2017 een eigen (halftijdse) ICTmedewerker op A-niveau werd aangeworven, die in de loop van 2018 een (halftijdse)
collega op B-niveau moet krijgen. Op deze manier wordt interne ICT-kennis
gewaarborgd.
3. 7. 2. 23 P r oc e ss e n v er l op e n i n ef f ic i ën t, o m d at z e n i et ( o pt im a a l )
on d er st e un d wo r d en do o r I CT
Berlaar heeft gekozen voor een strikte scheiding van front-, mid- en backoffice om de
dienstverlening te optimaliseren. Deze keuze wordt softwarematig ondersteund door het
installeren en in gebruik nemen van het Green Valley programma met automatisering
van workflows. Hierdoor hebben medewerkers geen eigen systemen meer nodig. Het
installeren hiervan is gestart in 2016 met het proces agenda en besluitvorming en het
proces klachten en meldingen. Dit project wordt systematisch verder uitgerold en wordt
proces per proces geëvalueerd. Aan de automatisering van workflows binnen het
midoffice systeem gaat steeds een procesanalyse en –optimalisering vooraf. Op deze
manier kan er gegarandeerd worden dat overbodige stappen en contraproductieve
handelingen niet mee geautomatiseerd raken. Dat resulteert in efficiëntere processen en
een snellere/betere dienstverlening. De automatisering van deze workflows wordt in de
praktijk ondersteund en opgevolgd door de eigen ICT-medewerkers.
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3. 7. 2. 24 So ft w a re w or dt s le ch ts g ed ee lt e l i jk g e br u ikt
en
3. 7. 2. 25 M e de w e r k e rs w o rd e n n i et op ge l e id om a l le t oe p a ss i n ge n t e
ge b ru ik e n v a n d e so ft w a r ep ak ke tt e n w a a r ov e r z e be s ch ikk e n
Sinds 2016 voorzien de bestekken voor de aankoop van een softwarepakket standaard
dat er doorgedreven gebruikersopleidingen moeten worden georganiseerd door de
aanbieder. Op deze manier leren de medewerkers de programma’s grondig en volledig
kennen en kunnen ze er maximaal gebruik van maken Uiteraard is het achteraf
noodzakelijk om op regelmatige basis te onderzoeken of er bijscholingen gewenst zijn.
Dat zal structureel worden opgenomen door de personeelsdienst.
3. 7. 2. 26 So ft w a re w er k t n i et vl ot ge no e g
en
3. 7. 2. 27 E r wo r dt ve e l t i jd v e r lo r en , o md a t m et ge b re k k i g e
sy st e me n g e w e rk t wo r dt
Bij aankopen van software zijn gebruiksvriendelijkheid en performantie belangrijke
criteria. De IT-infrastructuur in het gemeentehuis is intussen echter niet meer van die
aard dat ze deze eisen maximaal kan ondersteunen en bovendien garant kan staan voor
de nodige continuïteit. Daarom staat er een infrastructuur-audit op het programma met
de bedoeling om na te gaan waar er versterkende maatregelen moeten worden
genomen. Daarnaast zal de organisatie werk maken van structurele evaluatiemomenten
voor gebruikersgroepen van bepaalde softwarepakketten.
3. 7. 2. 28 D at a k un ne n ni et u it ge w i s s el d wo r de n t u s se n v e r sc hi l l en d e
pr o gr a mm a’ s
Berlaar streeft ernaar om soortgelijke gegevens zo uitwisselbaar mogelijk te maken.
Hiertoe maakt de organisatie zoveel mogelijk gebruik van open standaarden bij het
opzetten van eigen toepassingen en wordt dit principe ook gehuldigd bij de uitbesteding
van ICT-opdrachten. De diverse programma’s waarin de organisatie investeert, kunnen
met elkaar gelinkt worden, zodat dubbele input vermeden wordt. Dat aspect zal
nauwkeurig worden opgevolgd door de eigen ICT-medewerkers.
3. 7. 2. 29 Do or d e u it v al v an s ys te m e n ku n n en d ie n st en ni et ge l ev e rd
w or d en
Bij het aankopen van soft- en hardware worden systematisch onderhoudscontracten
afgesloten. Deze kosten worden reeds voorzien in de initiële aankoop. Op deze manier
weet de organisatie welke activiteiten binnen de afgesloten contracten vallen en welke
niet. Er wordt hierbij telkens gestreefd naar kostenbeperking door zoveel mogelijk items
op te nemen in een SLA. De ICT-verantwoordelijke coördineert deze materie en houdt
een centraal overzicht over de incidenten en de tussenkomsten van leveranciers. De
back-upprocedure in de gemeente zorgt ervoor dat informatie zelfs bij een uitval van het
systeem teruggezet kan worden. De applicaties waarin Berlaar in het kader van de
doorgedreven automatisering en digitalisering investeert, worden extern gehost en online
gehouden, zodat de uptime gegarandeerd blijft en de informatie te allen tijde ter
beschikking is. De minder hedendaagse IT-infrastructuur in het gemeentehuis zal worden
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versterkt om deze processen te kunnen garanderen. Evenwel blijft de organisatie voor
bepaalde toepassingen afhankelijk van externen, waardoor er bij een uitval van
systemen bij derden, geen diensten kunnen worden geleverd.
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3.8 O RGANISATIECULTUUR
Er bestaan heel veel definities voor organisatiecultuur; het begrip is niet eenduidig te
beschrijven. Wanneer de cultuur van een organisatie in kaart wordt gebracht of wanneer
er een cultuurverandering nodig is, komen begrippen als waarden en normen,
leiderschapsstijl, taal en huisstijl, procedures en richtlijnen en de houding tegenover
succes en falen aan bod. Het gaat daarbij voornamelijk om identiteit (zie punt 1.3) en
betekenisgeving, maar eveneens om collegialiteit, voor elkaar in de bres willen springen
en de zin om successen samen te vieren. Een cultuuronderzoek toont aan hoe een
organisatie onderhuids functioneert en in hoeverre dat aansluit bij de wensen en noden,
zowel intern als extern.
Tijdens de Balderconferentie werd geopteerd voor een eenvoudige ‘cultuurproef’,
gebaseerd op vier cultuurtypes, uitgezet over twee effectiviteitsassen: stabiliteit en
beheersbaarheid versus flexibiliteit en vrijheid van handelen en intern gericht en
integratie versus extern gericht en differentiatie.

In het linkerkwadrant bovenaan situeert zich de familiecultuur: een vriendelijke
werkomgeving die lijkt op een grote familie waar medewerkers elkaar goed kennen. De
leidinggevenden werken vooral stimulerend en ondersteunend. De medewerkers zijn erg
loyaal en tonen een grote betrokkenheid. Er wordt veel waarde gehecht aan onderlinge
samenhang en een goede sfeer. Deze organisatie noemt zich succesvol wanneer de
klanten tevreden zijn en wanneer de medewerkers zich beschermd voelen.
Samenwerken, meedenken en overeenstemming bereiken staan hoog in het vaandel.
Pagina
128

In het linkerkwadrant onderaan is de hiërarchiecultuur terug te vinden: een
geformaliseerde, gestructureerde werkomgeving waar alles volgens de regels verloopt.
De leidinggevenden zijn gericht op efficiëntie en coördineren de werkzaamheden met de
bedoeling dat de organisatie soepel blijft draaien. Er wordt veel belang gehecht aan
stabiliteit en een vlotte uitvoering van taken. Deze organisatie is succesvol wanneer de
dienstverlening betrouwbaar is, de planning soepel loopt en de kosten laag blijven.
Zekerheid en voorspelbaarheid vormen hier het credo.
In het rechterkwadrant bovenaan komt de innovatiecultuur terug: een dynamische,
ondernemende en creatieve werkomgeving, waar medewerkers nieuwe dingen durven
proberen. De leidinggevenden zijn vooral vernieuwers en bereid tot risico nemen. De
nadruk ligt op experimenteren, innoveren en het aanboren van nieuwe kansen. Het
aanbieden van nieuwe projecten en diensten maakt het succes van deze organisatie.
Individueel initiatief en vrijheid zit in haar DNA.
In het rechterkwadrant onderaan bevindt zich de marktcultuur: een resultaatgerichte
organisatie waarin de nadruk ligt op de afronding van taken en het bereiken van
meetbare doelen. De medewerkers willen graag uitblinken en zijn doelgericht. De
leidinggevenden zijn zakelijk en veeleisend. Naambekendheid en groei zijn speerpunten
in het programma. Deze organisatie vindt zichzelf succesvol wanneer zij belangrijk is in
vergelijking met concurrenten. Kwaliteit en excellente prestaties staan op de voorgrond.
Door middel van een vragenlijst scoorden elf medewerkers de organisatiecultuur van
Berlaar op basis van bovenstaand model. Voor alle beoordelaars bevat Berlaar een
gezonde mix van de vier cultuurtypes, met hier en daar een uitschieter in een bepaalde
richting. Zo tekenen medewerkers vanuit Communicatie en Interne Strategie een piek in
de innovatieve hoek, wat verklaard kan worden door de snelle wijzigingen in hun sector
en door de inhaalbeweging die de organisatie de laatste jaren heeft gemaakt, wat voor
hen enerzijds een stevige workload heeft meegebracht, maar anderzijds de nodige
opportuniteiten en bewegingsvrijheid heeft geboden. Door HRM en Ruimte worden
uitschieters in het familiekwadrant aangebracht, omdat deze diensten erg inzetten op
een goede sfeer met loyale, betrokken medewerkers die voor elkaar in de bres springen.
Vanuit het OCMW tekent zich een piek af in het hiërarchiekwadrant, wat nog een deel
van het verleden reflecteert, toen medewerkers minder ruimte kregen om initiatief te
nemen of om innovatief te denken.
De snelle evoluties extern en intern zetten de waarden binnen het familiekwadrant hoe
langer hoe meer in de schijnwerper: samenwerken en goede relaties tussen collega’s
vormen een conditio sine qua non om de organisatie verder uit te bouwen op een klantén medewerkersvriendelijke manier.
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3.9 P ERSONEELSTEVREDENHEID
3.9.1 I NLEIDING
In de loop van maart 2017 organiseerden gemeente en OCMW een ruime
personeelstevredenheidspeiling. Dat gebeurde op basis van de happiness@workmethodologie, een wetenschappelijk onderbouwde survey om het welzijn van
medewerkers te bepalen. Happiness@work onderzoekt de 40 elementen die het meest
van invloed zijn op het werkgeluk en geeft meteen ook een benchmark weer. Uit
onderzoek blijkt dat geluk en welzijn op het werk de basis vormen van een productieve,
optimale organisatie. Gelukkige medewerkers staan positiever in het leven, genieten een
betere gezondheid, hebben sterkere relaties en een hoger doel voor ogen. Ze hebben een
grote impact op een organisatie, omdat ze productiever, creatiever en meer toegewijd
zijn.
Aan de personeelspeiling namen 84 respondenten deel, wat een algemene responsgraad
oplevert van 63 %. De resultaten werden zowel geïnterpreteerd voor de hele organisatie
als per afdeling of dienst. Daarnaast werden ook trancheringen gemaakt op basis van
leeftijd, geslacht, dienstverband en anciënniteit. Per onderdeel worden telkens de
algemene scores met benchmark gepresenteerd, gevolgd door de top vijf van de best
scorende en de minst scorende elementen en een detailweergave van de mindere
punten. Alle indexscores lopen van 0 tot en met 10, waarbij 0 altijd de laagst mogelijke
score is en 10 de hoogst mogelijke. Een score van 5 is gemiddeld en wordt als
benchmark gebruikt.
De twee vestigingen van de gemeenteschool werden ook betrokken bij de
personeelspeiling, maar via een andere methodiek. Ook deze resultaten zijn hieronder
opgenomen.
In het najaar werden er met alle leidinggevenden intake-gesprekken georganiseerd om
de resultaten per afdeling of dienst te bespreken. Op basis daarvan stond de eerste dag
van de Balderconferentie in het teken van een train-the-trainer sessie, waarbij de
leidinggevenden aangeleerd werd om de resultaten van hun eigen team te analyseren, te
interpreteren en terug te koppelen. De resultaten van die sessies zijn hieronder
opgenomen.
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3.9.2 O RGANISATIEBREED
3. 9. 2. 1 R es u lt a te n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 2. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Realiseerbaar werk: hoe komt het dat ik vaak ervaar niet voldoende tijd te
hebben binnen mijn normale werkuren om mijn job gedaan te krijgen?
•
•
•
•
•
•
•
•

grote workload voor weinig mensen (extra mensen? samenwerkingen?)
kleine gemeente: werk is verdeeld over minder medewerkers (prioriteiten!)
versneld tempo door vernieuwingen – tijdsdruk
verschil tussen verwachtingen bestuur en eigen taakinhoud (aflijnen taken!)
duidelijke aflijning van taken ontbreekt (durven vragen! willen krijgen!)
meer kansen om meer bezig te zijn met werk (gsm/mail/sociale media)
te veel ‘extra’ taken (zaten niet in oorspronkelijke job)
verschillende functies worden geleefd door de waan van de dag – veel ad hoc
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Idee
Extra mensen
Aflijnen
taken/verwachtingen
Samenwerkingen
Kennis van elkaars
taken
Begrenzen van de
ad hoc taken

Belang
0-10
10
8

Makkelijk
0-10
4
5

Middelen
0-10
1
8

Totaal
0-30
15
21

6
7

4
7

4
7

14
21

9

4

9

22

Samenwerking tussen teams: wat maak dat ik vind dat teams binnen onze
organisatie niet optimaal samenwerken?
•
•
•
•
•
•
•
•

weinig informele contacten
eilandposities
werkdruk
communicatie tussen diensten
geen centralisatie
aparte teambuildings
onvoldoende transparantie
wie doet wat?

Idee
Grote refter
Gezamenlijke
teambuilding
Centraal
verzamelpunt
‘Balder op zijne
kop’
Werken op
locatie
Opgelegde
informele
communicatiedag
(bellen, praten)

Belang
0-10
9
9

Makkelijk
0-10
10
10

Middelen
0-10
5
7

Totaal
0-30
24
26

9

10

10

29

9

10

8

27

9

10

8

27

9

10

10

29

Open cultuur: wat maakt dat ik vind dat het niet veilig genoeg is om je uit te
spreken over de manier waarop dingen in onze organisatie aangepakt worden
of om deze te challengen?
•
•
•
•
•

communicatief sterk – dominante visie
idee dat het niets uithaalt
schrik om nek uit te steken
gevolgen?
interpretatie
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Opbouwende feedback: wat maakt dat ik vind dat er te weinig constructieve
feedback gegeven wordt?
•
•
•
•
•
•

OCMW: er werd geen feedback gegeven
bestuur focust zich op kleinigheden die mislopen – het positieve wordt als normaal
beschouwd
mensen focussen zich in het algemeen meer op minpunten (zowel ontvanger als
gever)
feedback geven wordt vergeten door hoge werkdruk
de manier waarop feedback wordt gegeven is soms niet oké
voorkeursbehandeling van sommigen (vooral door bestuur)

Idee
Goede
voorbeeld
geven
Negatieve
feedback
constructief
formuleren op
de juiste
manier
Maak er een
gewoonte van
op een
geloofwaardige
manier
Creatieve acties
om anderen te
stimuleren

Belang
0-10
9

Makkelijk
0-10
9

Middelen
0-10
10

Totaal
0-30
28

9

8

10

27

10

9

10

29

9

8

7

24

Stressvolle baan: wat maakt dat ik vind dat het werk teveel stress genereert?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snelle maatschappij
digitalisering
generalisten nodig (kleine gemeente)
hoge verwachtingen van klanten én politiek
veel veranderingen op korte tijd
snel wijzigend politiek en bestuurlijk landschap
inkanteling gemeente/OCMW
werklast niet evenredig verdeeld
stress door dingen niet te kunnen zeggen/wel te kunnen zeggen

Idee
Begeleiden/(her)opleiden
Prioriteiten bepalen
Bepaalde opdrachten
outsourcen
Ontspannende
activiteiten
Meer personeel

Belang
0-10
10
10
8

Makkelijk
0-10
8
5
7

Middelen/support
0-10
7
10
5

Totaal
0-30
25
25
20

6

10

9

25

10

4

1

15
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3.9.3 M ANAGEMENTTEAM
3. 9. 3. 1 R es u lt a te n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 3. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Hoe voelen we ons bij deze resultaten (stemmingscheck)?
Opvallend is dat de samenwerking tussen teams zo slecht scoort. Er is beterschap te
merken, maar er is nog werk aan de winkel! Het vraagt in het begin extra tijd, maar
levert vruchten af op langere termijn. Er zijn nog teveel eilandjes. Ook het feit dat er
verschillende werklocaties zijn, bevordert de samenwerking niet. Soms worden er ook
zaken ‘afgeschoven’; op andere momenten werken medewerkers van verschillende
diensten naast elkaar zonder het van elkaar te weten. De digitale mappenstructuur
bevordert de samenwerking niet voldoende, omdat niet alle mappen toegankelijk zijn
voor iedereen. Indien de rechten uitgebreid moeten worden, zijn er heel goede afspraken
nodig.
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De ‘eerlijke’ verloning geldt voor de hele organisatie, maar is een gegeven waaraan
weinig te veranderen valt. Er zijn ook een heleboel niet-financiële voordelen: glijtijden,
dichtbij huis werken, flexibele invulling van werkuren, privé-werk balans,
personeelsacties, … Het valt te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn en of
deze prioritair moeten worden aangepakt.
Vanuit het managementteam zijn er ook veel positieve bevindingen: de motivatie scoort
bijvoorbeeld hoog! Ook de invloed op beslissingen scoort goed, maar wordt niet altijd in
dank afgenomen door de medewerkers. Ligt dit aan de manier van communiceren?
Boeiend werk is heel belangrijk, maar verdwijnt soms op de achtergrond door teveel en
ad hoc-werk. Het is onmogelijk een planning op te maken die voor alle medewerkers
past. Er wordt nog teveel van de hak op de tak gesprongen. Kan de budgetcyclus hier
voor een deel soelaas bieden?
Waaraan hechten we belang?
Plezier hebben in je werk is belangrijk, maar scoort niet hoog. Er is een verschil tussen
een algemene appreciatie van je werk en je dagdagelijkse beslommeringen. Een indicator
kan zijn: hoe voel je je als je ’s morgens opstaat? Kijk je ertegen op om te gaan werken?
Of denk je met plezier aan je werk? De sfeer op het werk heeft een grote invloed op je
welbevinden. Teveel werk op ieders bureau creëert spanningen, waarbij het teamgevoel
wel eens onder druk komt te staan.
Werkzekerheid is ook belangrijk (en wordt belangrijker als je ouder wordt). Concurrentie
qua jobs bestaat in Berlaar niet. Het team is belangrijk, omdat het om stabiele
werkrelaties gaat met mensen met wie je nog lang moet/mag samenwerken. Uitdagingen
en nieuwe dingen leren scoren terecht hoog. Teveel uitdagingen leiden er wel toe dat er
een zekere moedeloosheid ontstaat. Je moet de bomen door het bos blijven zien. En dat
is niet altijd het geval. Het evolueert allemaal zo snel dat de grip wel eens dreigt te
ontglippen. Samenwerking is belangrijk, hoewel het op alle vlakken laag scoort. Hieraan
moet gewerkt worden.
Wat verwondert ons?
Er worden veel inspanningen geleverd op het vlak van interne communicatie, maar ze
bereiken hun doel niet vaak. Ondanks alle moeite ontbreekt er nog dikwijls draagvlak
(vb. BAT). Het MAT moet een ‘communicatiereflex’ aankweken. Het duurt te lang
vooraleer resultaten uit werkgroepen gecommuniceerd worden. Hierdoor ontstaan er
‘geruchten’, frustraties, … Medewerkers hebben het gevoel dat het er allemaal niet echt
toe doet. Het is niet altijd eenvoudig om de beslissingen vanuit het MAT op een
goede/correcte manier verder te communiceren tijdens een afdelings/dienstoverleg. Het
is belangrijk om alles eerst helemaal door te denken en uit te werken vooraleer zaken op
de organisatie worden losgelaten. Soms is een overkoepelende communicatie nodig en
kan het niet verlopen via de gewone communicatiecascade. Of misschien is het soms
aangewezen om vooraf af te toetsen bij medewerkers. Dat het bestuur niet klaar is voor
volledig flexwerken, heeft gevolgen voor medewerkers en werkt een stuk demotiverend.
Nu leven er veel vragen, die eigenlijk overbodig zijn in een hedendaags concept.
Wat verwondert ons niet?
De hoge scores op werkzekerheid en jobinhoud zijn terecht. Ook het stressniveau is
hoog! De lage score op werkomgeving is zeker verklaarbaar, maar wordt hopelijk
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opgelost door het nieuw administratief centrum. Realiseerbaar werk scoort laag, omdat
we eigenlijk teveel op ons bord hebben en er niet onmiddellijk een zicht is op
kaderuitbreiding.
Wat gaat goed in de organisatie en in het managementteam?
In het MAT:
•
•
•
•
•
•

de vergaderfrequentie, agenda en verslag
agenda is strakker; geen overbodige of bilaterale punten meer; geen gigantische
varialijsten
gevulde agenda’s die met enthousiasme besproken worden (uiteraard is niet alles
rozengeur en maneschijn)
het MAT heeft al goed gewerkt; er zijn al veel veranderingen doorgevoerd in de
organisatie
alles is bespreekbaar; discussies zijn mogelijk; compromissen ook
aanwezigheid burgemeester is een meerwaarde

In de organisatie:
•
•

medewerkers zetten hun beste beentje voor, zijn gemotiveerd, evolueren mee,
zijn loyaal
er wordt onderling veel gepraat, niet veel opgekropt, medewerkers luchten hun
hart bij elkaar

Wat gaat niet goed in de organisatie en in het managementteam?
In het MAT:
•
•
•
•

onevenwicht tussen E’s en I’s – betere dynamiek vinden
agenda vertrekt niet altijd op tijd – erover waken dat dit steeds op vrijdag
gebeurt
er ontbreken nog belangrijke punten op het MAT, bijvoorbeeld projectwerking
‘hangende’ punten moeten op de agenda van het MAT blijven staan in een soort
to do-lijstje (op te volgen)

In de organisatie:
•
•

er wordt heel veel ‘in de wandelgangen’ besproken
verhouding bestuur-administratie zit soms scheef: weinig wisselwerking op
bepaalde momenten, medewerkers voelen ‘wantrouwen’, voelen zich niet altijd
geapprecieerd

Snel uit te werken idee
Projectwerking via managementteam: alle afdelingshoofden sensibiliseren hun diensten
om projectfiches in te dienen. Het managementteam keurt goed en volgt per kwartaal de
stand van zaken op. De projectfiches worden als tool gebruikt in de budgetcyclus; het
MAT definieert de projecten voorafgaand aan de budgetcylus. Dit wordt als huiswerk
meegegeven aan de actieverantwoordelijken, die de projectfiches indienen naar
aanleiding van de opmaak van de ramingen.
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3.9.4 A FDELINGEN O RGANISATIE

EN

3. 9. 4. 1 R es u lt a te n
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F INANCIËN

Detail van minst scorende items

3. 9. 4. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Waar hechten we belang aan?
•
•
•
•
•

verloning
open cultuur
afwisselend werk
samenwerking tussen verschillende diensten
balans werk- privé

Wat verwondert ons?
De balans tussen werk en privé zou toch hoger moeten scoren, aangezien die in de
organisatie zeker positief is. Hetzelfde geldt voor de baanzekerheid; het is raar dat 8%
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bang is om zijn job te verliezen. Misschien komt dat door de wijzigingen die op komst
zijn, zoals gemeente-OCMW, fusies, … Of misschien door de tijdsgeest? De verloning is
beter geëvalueerd dan verondersteld.
Wat verwondert ons niet?
Algemeen geven de resultaten een realistisch beeld. De slechte scores op open cultuur en
samenwerking tussen teams spreken voor zich. Ook de mindere score op
loopbaanmogelijkheden is niet verwonderlijk, aangezien het om een kleine organisatie
gaat.
Wat gaat goed in de organisatie en in de afdeling Organisatie?
In de afdeling Organisatie:
Het afdelingshoofd staat open voor ideeën en voor kritiek. Ze heeft een luisterend oor. In
de afdeling heerst er voldoende vrijheid om zelf je werk te regelen.
In de organisatie:
Flexibele werktijden
Wat gaat niet goed in de organisatie en in de afdeling Organisatie?
In de afdeling Organisatie:
De interne communicatie kan veel beter. Het is soms onduidelijk welke taken er moeten
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens de budgetcyclus. Er is te weinig overleg. De
ondersteunende diensten kunnen niet altijd hun eigen agenda bepalen. Dat geeft extra
stress.
In de organisatie:
Het stressniveau onder de medewerkers is behoorlijk. Dat wordt onder meer veroorzaakt
door de vele veranderingen in de organisatie en te weinig tijd om deze op een
evenwichtige manier in te voeren. Ook het personeelstekort laat zich voelen. Met de
feedback van de medewerkers wordt niet voldoende gedaan.
Uit te werken ideeën
Een beter afdelingsoverleg organiseren: om de twee maanden wordt een structureel
overleg ingepland op dinsdag van 12.15 uur tot 14 uur. De data worden door het
afdelingshoofd al voor een volledig jaar vastgelegd. Agendapunten mogen door alle
medewerkers van de afdeling aangeleverd worden.
Problemen en bedenkingen uit de afdeling Organisatie moeten indien nodig op de agenda
van het managementteam terechtkomen.
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3.9.5 P OETSDIENST

GEMEENTE

3. 9. 5. 1 R es u lt a te n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 5. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Wat verwondert ons?
De Poetsdienst behaalt een hogere score dan de globale organisatie. De lage score voor
open cultuur klopt niet. De Poetsdienst is van oordeel dat problemen wel bespreekbaar
zijn. De medewerkers voelen zich wel veiliger bij het eigen diensthoofd dan bij het
managementteam of het college.
Wat verwondert ons niet?
De goede scores voor afwezigheid van saai werk, baanzekerheid, motivatie,
bevredigende baan en maatschappelijke voordelen zijn terecht. De poetsdames ervaren
voldoende afwisseling in hun job door bijvoorbeeld ook te kunnen werken op recepties en
dergelijke. Ze zijn trots op hun werk en krijgen er ook complimenten over, wat erg
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motiverend werkt. Ze halen voldoening uit de vrijheid die ze krijgen om hun job op hun
eigen manier in te vullen en uit het feit dat er rekening wordt gehouden met hun
suggesties om de taken efficiënter uit te voeren.
Wat gaat minder goed in de Poetsdienst?
Het opgelegde werk is niet altijd realiseerbaar, vooral bij afwezigheden in het team,
waardoor de aanwezigen moeten inspringen bovenop hun eigen taken. Dat zorgt meteen
ook voor een hoger stressniveau. Daarnaast ervaren de poetsdames nog een kloof tussen
bedienden en arbeiders, hoewel dit vooral door de medewerkers met een hogere
anciënniteit wordt gesignaleerd. De nieuwelingen ervaren dit minder.
Uit te werken ideeën
Om tegemoet te komen aan de bedenkingen bij realiseerbaar werk en stressvolle baan
werden er verschillende ideeën geopperd:
•
•
•

vliegende poetsvrouw
grote schoonmaak in de zomer reorganiseren – met meerdere poetsdames
tegelijk aan een locatie werken
tijdens grote schoonmaak in voltijds regime werken in plaats van halftijds en
teveel aan glijtijd onmiddellijk recupereren
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3.9.6 D IENSTEN L EVEN

EN

V RIJE T IJD

3. 9. 6. 1 R es u lt a te n d i e ns te n Bu r ge rz ak e n e n Vr i j e T ij d
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Detail van minst scorende items
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3. 9. 6. 2 R es u lt a te n S oc i a l e d i en st
Noot van de redactie: deze resultaten dateren van voor de volledige integratie
gemeente-OCMW
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Detail van minst scorende items

3. 9. 6. 3 A n a l ys e en g ez a me n l i jk p l a n va n a a np a k
Baanzekerheid/vaste benoeming
Groepsverzekering
Derde pensioenpijler
Minder frequente evaluatie
Relatie bestuur-administratie
Meelopen op de betrokken dienst
Neutraliteit
Doorverwijzen naar dienst (i.p.v.
rechtstreeks info te geven)

Belangrijk
0-3
3
3
2

Gemakkelijk
0-3
3
3
3

Middelen
0-3
0
0
3

Totaal
0-9
6
6
8

Belangrijk
0-3
2
3
3

Gemakkelijk
0-3
3
1
3

Middelen
0-3
3
3
3

Totaal
0-9
8
7
9
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Rechtstreekse telefoonlijn
verdwenen/verandering op de
werkvloer op korte tijd
Diensten die als intern gezien worden
(vb. politie, ocmw) een rechtstreeks
nummer geven
Centrale plek voor procedures (vb.
intranet)
Opleidingen/opfrissingen (intern) voor
de computerprogramma’s (atrium,
outlook, excel)
Stamtijden afschaffen
Goede afspraken maken
onthaal/collega’s
Glijtijd overzetten naar volgende
maand, equivalent van 2 dagen i.p.v.
1 dag

Belangrijk
0-3

Gemakkelijk
0-3

Middelen
0-3

Totaal
0-9

3

3

3

9

3

3

2

8

3

3

2

8

3
3

3
3

3
3

9
9

3

3

3

9

Administratieve beslommeringen

Belangrijk
0-3
3
3

Gemakkelijk
0-3
3
2

Middelen
0-3
2
2

Totaal
0-9
8
7

3
2

2
1

2
2

7
5

Belangrijk
0-3
3
3
2
3

Gemakkelijk
0-3
3
2
2
2

Middelen
0-3
3
3
2
3

Totaal
0-9
9
8
6
8

Inzetten op e-loket
Samenwerken en overleg met andere
diensten
Huidige procedures evalueren
Systeem indicatoren zinvol gebruiken
Werk/privé-balans: onthaal maakt
afspraken in je agenda
Stamtijden afschaffen
Blokken voorzien in stamtijd
Algemene afspraak met onthaal
Collega’s laten inspringen
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3.9.7 B UITENSCHOOLSE K INDEROPVANG
3. 9. 7. 1 R es u lt a te n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 7. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Wat gaat goed in de BKO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goede coördinatie
goede vertrouwensband met coördinator
samenwerking – kunnen ventileren bij elkaar
respect voor elkaar
leuke vakantiethema’s
huiselijke sfeer in locatie Heikant
alle kinderen worden gelijk behandeld
dubbele check voor kinderen naar school gaan
inspraak bij bestellingen
regelmatige enquêtes
nieuw gebouw
veel vakantie
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Wat gaat minder goed in de BKO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

begeleiders niet meer vast verbonden aan leeftijdsgroep
ongelijke verdeling van uren/uurrooster
inkijk
lange wachttijden werkbonnen
poets is niet altijd voldoende
vakantie nemen per volledige dag
communiceren met ouders en collega’s
niet mogen wisselen
snellere werking eetmomenten
moeilijk om oudere kinderen te bestraffen
niet mogen schilderen op ramen

Uit te werken ideeën
Ideeën
Communicatie
tussen begeleiders
Collega’s begroeten
en afscheid nemen
Communicatie
tussen begeleiders
Buddy’s vormen
Communicatie
tussen begeleiders
Meer bespreken op
het team
Communiceren
naar ouders en
kinderen
Activiteiten
uithangen op
woensdagnamiddag
Overleg met
begeleiders die
woensdagnamiddag
werken
Vakantie
Mogelijkheid om
halve dagen
vakantie te nemen
als begeleider.
Wissels in
uurrooster
Mogelijkheid tot
wissels uitwerken
Locatie centrum
huiselijker maken
Teamdag
organiseren
(teambuilding)

Belang
(0-3)
3

Gemakkelijk
(0-3)
3

Middelen
(0-3)
0

Totaal
(0-9)
6

3

3

0

6

3

2

0

5

3

3

1

7

3

0

0

3

3

1

0

4

3

2

3

8

3

3

3

9
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3.9.8 B IBLI OTHEEK
3. 9. 8. 1 R es u lt a te n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 8. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Wat verwondert ons?
Het bib-team is verbaasd over de lage score en schat de algemene tevredenheid op het
moment van analyse een stuk hoger in. Er wordt vermoed dat de score is beïnvloed door
het moeilijke veranderingstraject van de bib, dat op het moment van afname van de
personeelspeiling volop bezig was.
Wat gaat minder goed in de bibliotheek?
Er is vaker en meer overleg nodig; dat moet tijdig gebeuren, zodat de medewerkers niet
voor voldongen feiten worden gezet. Bij veranderingen is het ook belangrijk dat er
proactief inspraak wordt georganiseerd.
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Uit te werken ideeën
De extra collega (0,2 VTE) die is aangenomen met een vervangingscontract sinds het
afnemen van de enquête is een grote verbetering geweest. Het bib-team hoopt dat haar
tewerkstelling bestendigd kan worden. De impact van de RFID (zelfuitleen) en de
gekafte, kastklare boeken valt nog af te wachten. De overgangsperiode naar RFID zal
tijdelijk extra inspanningen vragen. Daarom is het belangrijk om alert te blijven voor
optimaliseringen die onmiddellijk doorgevoerd kunnen worden. Binnen het team zal
sneller en vaker gecommuniceerd worden.
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3.9.9 O NDERWIJS
Noot van de redactie: deze resultaten dateren van 2016, dus voor de wissel in
schooldirectie
3. 9. 9. 1 R es u lt a te n
De personeelspeiling in de twee gemeentescholen werd afgenomen door Möbius en
bevatte acht grote blokken:
•
•
•
•
•
•
•
•

algemeen
jobinhoud
werkomstandigheden
interne/externe communicatie
schoolklimaat
arbeidsvoorwaarden
relatie met collega’s en directie
pedagogisch klimaat

Algemeen zijn de leerkrachten tevreden over hun job; slechts 6% geeft aan niet tevreden
te zijn. De meeste kanttekeningen worden gemaakt bij de rol en begeleiding van de
directie en de manier waarop de zorg wordt ingevuld. Over hun jobinhoud zijn de
leerkrachten minder tevreden (41%). Vooral de werkdruk door de extra taken die zij
geacht worden op te nemen, is een belastende factor. Meer dan 50% van de leerkrachten
is van oordeel dat zij taken moeten opnemen die normaal gezien bij de directie behoren
en geeft aan dat de personeelsvergaderingen weinig productief zijn. Ook de
administratieve ondersteuning door het schoolsecretariaat krijgt de quotering
onvoldoende mee. In de vestiging Heikant is 47% van de leerkrachten ontevreden over
de werkomstandigheden. Veelgehoorde verzuchtingen zijn de fantasieloze speelplaats, de
te kleine klassen, de ontbrekende ruimte voor poetsgerief, de rommelige gangen en de
kleine leraarskamer, waar de directie steevast veel ruimte in beslag neemt. Over de
interne communicatie ligt de interne tevredenheid hoger (62%), hoewel de laattijdigheid
en het ontbreken van verslagen meer dan eens worden aangekaart. Qua externe
communicatie blijkt de schoolwebsite het grootste pijnpunt, terwijl de nieuwbrief voor de
ouders goede punten scoort. Het schoolklimaat blijkt voor de meeste leerkrachten
positief, vooral door de toffe sfeer tussen de collega’s onderling. De spanningen die
ontstaan, zouden vermeden kunnen worden door een betere (bege)leiding en aansturing.
Ook het ontbreken van een duidelijke functioneringscyclus wordt als een gemis
aangevoeld, omdat hierdoor heel wat feedbackmogelijkheden verloren gaan. Qua
arbeidsvoorwaarden heerst er tevredenheid over de verloning, de
opleidingsmogelijkheden en de opmaak van het lessenrooster, maar zijn er bedenkingen
bij de werkzekerheid voor leerkrachten die niet vastbenoemd zijn. Zoals hoger al
aangegeven, krijgen de relaties tussen de leraren onderling hoge scores, maar dat geldt
niet voor de relatie met de directie. Zowel over het schoolbeleid, over de beschikbaarheid
als over de bereikbaarheid worden heel wat opmerkingen gemaakt. Over het
pedagogische klimaat ten slotte heerst over het algemeen een ruime tevredenheid.
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3. 9. 9. 2 A n a l ys e en p l a n v a n a a np ak
Jobinhoud
•
•
•
•
•

de planlast wordt steeds groter
meer nadruk leggen op energie op de werkvloer i.p.v. op de planlast
veel initiatieven op het vlak van nascholingen
veel overleg, maar weinig hulp van ervaringsdeskundigen bij leerlingen met
problemen
genoeg mogelijkheden tot vernieuwing in het lesgeven door themawerking

Werkomstandigheden (vestiging Heikant)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

speeltoestellen zijn positief
geen droog afdak
poetsgerief in de gangen is gevaarlijk en rommelig
positief dat er werk wordt gemaakt van leraarskamer
zonwering in de klassen vaak stuk
te warm en te weinig lucht
te kleine lokalen
voldoende meubilair
propere toiletten
bewaking tijdens middagpauze is negatief (zou rustpauze moeten zijn)
te grote klasgroepen, weinig rust
turnzaal is weinig beschikbaar
weinig ruimte voor muzische vorming
bereikbaarheid en permanentie secretariaat zijn verbeterd

Interne en externe communicatie
•
•

website staat nog nergens
nieuwsbrief voor leraren is goed initiatief

Schoolklimaat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werksfeer: 9/10
begeleiding niet- leerkrachten: 8/10
regels twee vestigingen: 8/10 (met eigen accenten in elke vestiging)
duidelijkheid: 8/10
feedback van de school: 7/10
lange termijnvisie: 6/10
ondersteuning door directie: weinig, nu meer : 7/10
functioneringsgesprekken: 2/10
klimaat overwegend goed
bepaalde zaken bijsturen

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•

verloning is eerlijk, in stijgende lijn
inspraak bij opmaak uurrooster is positief
beslissingen voor volgend schooljaar komen te laat
opleidingen creëren kansen en worden vergoed
deeltijds werk wordt toegestaan (positief) – er wordt weinig info over verstrekt
(negatief)
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Relatie met collega’s en directie
•
•
•
•
•

nieuwe directie gaat goede richting uit
nieuwe directie toont interesse in werk van leerkrachten
beschikbaarheid en betrokkenheid directie zijn verbeterd
structuur en permanentie gaan in stijgende lijn
onduidelijkheid over regels en richtlijnen

Pedagogisch klimaat
•
•
•
•

meer info-uitwisseling met ouders en betere opvolging
slechts beperkte uren zorg
plusklas is positief
geen eenduidigheid over belonen en straffen

Prioriteiten
In overleg wordt beslist om op korte termijn te werken aan:
•
•
•

werkomstandigheden
interne en externe communicatie
pedagogisch klimaat
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3.9.10 A FDELING R UIMTE
3. 9. 10 .1 Re s u lt at e n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 10 .2 A n a ly s e e n p l a n v a n a an p ak
Wat gaat goed in de afdeling Ruimte?
•

baanzekerheid

Niemand is verwonderd over dit resultaat.
•

afwezigheid van saai werk

Er komt veel samen in de afdeling, maar dat maakt het werk ook boeiend. De
medewerkers moet niet altijd dezelfde taken uitvoeren en er is veel afwisseling.
•

leren van nieuwe vaardigheden

Door de veelzijdigheid van de afdeling en het feit dat er relatief veel nieuwe
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medewerkers zijn, ontstaat er een waaier aan taken. Er is bereidheid om die nieuwe
taken aan te leren. In de mate van het mogelijke worden relevante opleidingen gevolgd.
De werkdruk verhoogt hierdoor, afhankelijk van hoeveel nieuwe taken samen komen.
•

motivatie

De sfeer in de afdeling is goed en gemotiveerde mensen stimuleren elkaar. De
hulpvaardigheid onder de collega’s is zeer groot. Er is een soepele regeling van
werkprestaties, wat mogelijk gemaakt wordt door de uitgebreide mogelijkheden tot
glijden.
Wat gaat minder goed in de afdeling Ruimte?
•

realiseerbaar werk/stressvolle baan

Er is een grote werkdruk en taaklast. Vaak is er onvoldoende tijd om alle nodige
opleidingen te volgen. De softwareproblemen dragen niet bij tot een vlotte werking en
niet iedereen kan er even goed mee werken. Standaard zijn er te weinig opleidingen
(software) voorzien en er verandert veel op korte termijn. Door de grote druk blijft het
ad hoc-werken voortduren en is er onvoldoende tijd om de problemen grondig aan te
pakken.
•

samenwerking tussen de teams

Binnen de afdeling wordt een goede samenwerking ervaren. Tussen verschillende
diensten wordt opgemerkt dat medewerkers naast elkaar aan dezelfde projecten werken.
Buiten de afdeling worden taken soms naar elkaar doorgeschoven in plaats van dossiers
gezamenlijk aan te pakken of ieder zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
•

eerlijke beloning

Het algemene gevoel is dat vaak veel verwacht wordt tegenover de verloning van de job.
•

fijne werkomgeving

De afdeling telt veel medewerkers tezamen in een kleine ruimte. Ze ervaren dat ze zich
vaak moeilijk kunnen concentreren. Er gebeurt veel door elkaar en het gaat er dikwijls
zeer hectisch aan toe.
•

opbouwende feedback

Vaak wordt enkel negatieve feedback of geen feedback gegeven. Appreciatie zou ook
mogen blijken op momenten dat het minder goed gaat in de afdeling. Op die momenten
is de steun van het bestuur zeer belangrijk. Positieve zaken worden minder of niet
benoemd. Binnen de afdeling gebeurt dat wel.
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Uit te werken ideeën
Ideeën

Belang
(0-10)

Gemakkelijk
(0-10)

Middelen
(0-10)

Totaal

Schepenen via correcte
weg opdrachten laten
geven aan medewerkers

10

4

10

24

Enkel opdrachten vanuit
werkbon aannemen (niet
mondeling)

8

9

10

27

Dringende
(veiligheids)meldingen via
telefoon

10

5

10

25

Positieve acties in de verf
zetten

7

6,5

10

23,5

Ook iets dat niet goed is,
mag gezegd worden:
open communicatie,
opbouwende kritiek, kort
overleg

10

7

10

27

Efficiënt werken van
programma's

10

2

3

15

Zelf efficiënt kunnen
werken met
programma's: hulp
vragen bij collega's

7

6

5

18

Mensen laten werken in
hun talenten, eventueel
dienstoverschrijdend:
taken oplijsten en
verdelen volgens
jobcrafting-principe

9

5

8

22

Pagina
162

3.9.11 W EGENPLOEG
3. 9. 11 .1 Re s u lt at e n
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Detail van minst scorende items

3. 9. 11 .2 A n a ly s e e n p l a n v a n a an p ak
Noot van de redactie: de resultaten van de wegenploeg werden teruggekoppeld naar de
volledige groep arbeiders en in een gezamenlijk plan van aanpak gegoten
Wat gaat goed in de Technische dienst?
De hoge tevredenheidsscore verwondert niemand. De dienst draait goed en de sfeer is
optimaal. Door een vlotte samenwerking en het inbouwen van inspraak wordt de
kwaliteit van het werk hoog gehouden. De arbeiders zijn tevreden dat ze geen saaie job
hebben; er is veel afwisseling en elke dag brengt wel iets nieuws. De motivatie zit goed;
er worden inspanningen gedaan om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en om de
diverse karakters toe te laten werken naar een gezamenlijk resultaat. Daardoor hebben
de meeste arbeiders voldoening van hun job. Vooral wanneer een werk kan worden
afgerond en alles in de juiste plooien valt, werkt dit motiverend. In vergelijking met een
job in de privésector vinden de arbeiders dat ze over meer voordelen beschikken.

Pagina
164

Wat gaat minder goed in de Technische dienst?
De samenwerking tussen de teams is de afgelopen jaren sterk verbeterd en moet verder
op punt gezet worden. In het verleden was de onderlinge sfeer tussen de Technische
dienst en de administratie niet optimaal. Een goede communicatie en open cultuur zijn
essentieel en het besef dat ieder voor hetzelfde grotere geheel werkt. Over het algemeen
zijn de arbeiders van mening dat ze geen stressvolle baan hebben, maar ook hier steekt
het ad hoc-werken de kop op en moeten de opdrachten soms in een erg korte tijdspanne
worden uitgevoerd. Daardoor komt de planning wel eens in het gedrang en krijgt de
Technische dienst te maken met onbegrip van burgers. De softwareproblemen die ook de
andere diensten plagen, werken eveneens door in de Technische dienst. Zo is het
systeem waaruit werkbonnen worden gehaald niet voldoende stabiel, waardoor een
efficiënte taakplanning opmaken niet altijd even evident is.
Uit te werken ideeën
Ideeën

Belangrijk
(0-10)

Gemakkelijk
(0-10)

Middelen
(0-10)

Totaal

De ad hoc-opdrachten proberen te
beperken door een goede
communicatie in twee richtingen te
onderhouden

9

7

5

21

Het schepencollege eens spontaan
uitnodigen om de werking te komen
bekijken. De werklieden kennen niet
elke schepen en vice versa.

8

5

10

23

Alle werken op een uniforme manier en
via een unieke bron aanmelden

10

3

5

18
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3.9.12 V ROUWEN

VERSUS MANNEN

3. 9. 12 .1 V ro u w en
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3. 9. 12 .2 M a n ne n
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3.9.13 P ER

LEEFTIJD

3. 9. 13 .1 20 -3 4 j a a r
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3. 9. 13 .2 35 -4 4 j a a r
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3. 9. 13 .3 45 -5 4 j a a r
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3. 9. 13 .4 55 -6 4 j a a r
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3.9.14 O P

BASIS VAN DIENSTVERBAND

3. 9. 14 .1 V ol t ij d s
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3. 9. 14 .2 De e lt i jd s
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3.9.15 O P

BASIS VAN ANCI ËNNITEIT IN

3. 9. 15 .1 M i n de r d a n 1 j a a r
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B ERLAAR

3. 9. 15 .2 1- 5 j a a r
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3. 9. 15 .3 5- 10 j a a r
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3. 9. 15 .4 10 -2 0 j a a r
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3. 9. 15 .5 M e e r d a n 2 0 j a ar
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DEEL 2: INSPIRATIENOTA
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1 I NLEIDING
In dit deel van de omgevingsanalyse wil de administratie inspiratie geven aan wie een rol
wil spelen in de toekomst van Berlaar. Op maar liefst 15 vlakken voerde ze een SWOTanalyse uit, waarin de interne sterktes en de zwaktes tegenover de externe kansen en
bedreigingen werden gezet. Op die manier komen de kerngegevens per domein snel
bovendrijven. Nadien werd een selectie doorgevoerd op basis van de relevantie van de
items en het aanwezige doelstellingen-potentieel en werd telkens een confrontatiematrix
uitgetekend. De topscores (score 5) van de geselecteerde combinaties vormen meteen
de kernkwesties van Berlaar. Deze werden dan ook omgezet naar verschillende
strategieën, afhankelijk van het kwadrant waarin de combinaties zich bevinden. Zo levert
de combinatie van een kans en een sterkte een groei- of offensieve strategie op, de
combinatie van een bedreiging en een sterkte een verdedigings- of defensieve strategie,
de combinatie van een kans en een zwakte een verbeteringsstrategie en de combinatie
van een bedreiging en een zwakte een overlevings- of terugtrekkingsstrategie.
Dit deel vormt slechts een eerste aanzet tot het bepalen van de kernkwesties en het
uitstippelen van strategieën. Voor de vertaling naar het meerjarenplan zal er nadien
telkens zorgvuldig overwogen moeten worden of deze strategieën oplossingen bieden
voor de kernproblemen, of ze financieel, organisatorisch en technisch haalbaar zijn en of
ze aanvaardbaar zijn. Bovendien zullen ook de niet-topscores en eventueel nog nieuwe
combinaties onder de loep moeten worden gehouden.
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2 OP

HET VLAK VAN DEMOGRAFIE

2.1 K ANSEN
•
•
•
•
•
•

jonge senioren engageren als vrijwilligers
dienstencentrum
Huis van het Kind
samenwerking jongeren – ouderen uitbouwen
opvang inwijkelingen (schoolaanbod, BKO, sociaal aanbod)
digitalisering burgerzaken

Qua digitalisering staat er nog een inhaalbeweging ten opzichte van naburige gemeenten
op het programma. Door verder in te zetten op digitalisering kan de dienstverlening
verruimd worden, doordat het online loket 24/7 bereikbaar is. Dat creëert bovendien
meer ruimte aan het loket Burgerzaken voor de persoonlijke contacten.
•
•
•

acties senioren
voorrangsregeling gronden voor eigen inwoners
eerstelijnszorg – zorgplan

2.2 B EDREIGINGEN
•
•
•
•
•
•

vergrijzing
vereenzaming
toename leefloon bij jonge gezinnen
toename schuldbemiddeling bij tweeverdieners
OKRA-werking neemt af
te weinig toekomstige verkavelingen

2.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•

transversale samenwerking jeugd – senioren
integratie gemeente/OCMW zorgt voor totaalvisie
speelplein
goede scholen/scholennetwerk
goede BKO
premies buurtfeesten

2.4 Z WAKTEN
•
•
•
•

aanbod is gericht op actieve senioren
te weinig vrijwilligers(werking)
vrijetijdsbeleid gaat nog niet hand in hand met sociaal beleid
instap OCMW is hoge drempel
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2.5 C ONFRONTATIEMATRIX

2.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
2.6.1 G ROEI EN
2. 6. 1. 1 H u i s v a n h et K i n d ∞ in te g r at ie g em ee nt e /O CM W
Sinds 1 februari 2018 hebben gemeente en OCMW Berlaar in samenwerking met andere
partners een Huis van het Kind opgericht. De opstart staat nog in zijn kinderschoenen,
maar een Huis van het Kind betekent een enorme meerwaarde voor alle organisaties die
werken met deze doelgroep. Door de handen in elkaar te slaan en de krachten te
bundelen kunnen meer ouders en kinderen worden bereikt. Hoe meer partners betrokken
geraken, hoe efficiënter de dienstverlening kan worden, omdat een vraagstelling kan
leiden tot verschillende antwoorden uit diverse hoeken. Ook intern is het belangrijk om
een doorgedreven samenwerking uit te bouwen en het Huis van het Kind te verweven in
de dagelijkse werking. Zodra gemeente en OCMW in één gebouw gehuisvest zijn, wordt
dat organisatorisch eenvoudiger.

2.6.2 V ERDEDI GEN
2. 6. 2. 1 V e r gr i jz i n g ∞ in te g r at ie g e me e nt e/ O CM W
Het is belangrijk om een visie uit te werken rond vergrijzing. Dé senior bestaat niet: er
leven diverse behoeften en het aanbod moet veel gezichten krijgen. Het meewerken aan
de uitbouw van een dienstencentrum is alvast een stap in de goede richting. Verder moet
er blijvend ingezet worden op toegankelijkheid, in alle betekenissen van het woord.
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2. 6. 2. 2 V e r ee nz a m i ng ∞ i nt eg r at i e g em e en te /O CM W
Eenzaamheid blijft een moeilijk bespreekbaar en delicaat onderwerp. Door een goede
samenwerking op te zetten, kan er een ruimer publiek bereikt worden.

2.6.3 V ERBETEREN
2. 6. 3. 1 D i en st e nc en tr u m ∞ a a nb od ho of dz ak e l ij k g e ri cht op a ct ie v e
se n i or e n
Er bestaan heel wat initiatieven voor actieve senioren. Er is echter nog een grote groep
oudere senioren die niet bereikt wordt. Een gerichte bevraging kan de redenen
blootleggen waarom bepaalde senioren niet deelnemen aan acties en welke activiteiten
hen wel zouden aanspreken. Een dienstencentrum kan een kans bieden om deze
doelgroep te bereiken, waarbij eventueel vrijwilligers ingeschakeld worden om in te staan
voor het nodige vervoer, bijvoorbeeld via de mindermobielencentrale. Daarnaast blijft het
detecteren van vereenzaming belangrijk. Het project dat gemeente en OCMW in 2017
opstartten, waarbij oudere jarige senioren een verjaardagsbezoekje kregen van een
vrijwilliger, is waardevol en wordt best gecontinueerd.
2. 6. 3. 2 D i en st e nc en tr u m ∞ t e we i n i g v r ij w i l l ig e rs ( w e rk i ng )
Sinds vorig jaar werd de vrijwilligerswerking gecentraliseerd voor gemeente en OCMW.
Er werd een visie uitgeschreven die consequent wordt toegepast. Het blijft echter
moeilijk om vrijwilligers te blijven motiveren om zich in te zetten. Bovendien is de pool
nog niet zo groot. Door regelmatig de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten en oproepen
te lanceren in de lokale krantjes, kan de groep verruimen. Een nieuw initiatief zoals een
dienstencentrum kan ook geïnteresseerden aantrekken.
2. 6. 3. 3 D i en st e nc en tr u m ∞ g e e n i nt eg r at i e v r i je ti j d s- en s oc i a a l
be l e id
De oprichting van het dienstencentrum vormt het uitgelezen moment om het
vrijetijdsbeleid en het sociaal beleid op elkaar af te stemmen.
2. 6. 3. 4 D i en st e nc en tr u m ∞ in st a p O CM W b li j ft ho ge d r em pe l
Mensen die zich eenzaam voelen, kunnen terecht bij het OCMW. Zowel het onderwerp als
de organisatie blijven echter hoge drempels. Aankloppen bij het OCMW vormt immers
nog een stigma voor sommige inwoners. Een dienstencentrum kan een sterkte zijn om
meer mensen te bereiken. Ook van daaruit kunnen problemen gesignaleerd worden aan
de Sociale dienst.
2. 6. 3. 5 H u i s v a n h et K i n d ∞ g e en i nt eg r at i e v r i je ti j d s- en s oc i a a l
be l e id
Het Huis van het Kind Berlaar is net opgestart. In de stuurgroep zijn beide diensten
vertegenwoordigd. Op deze manier kunnen wederzijdse ideeën worden opgepikt en kan
de samenwerking structureel worden uitgebouwd.

Pagina
184

2.6.4 O VERLEVEN
2. 6. 4. 1 V e r ee nz a m i ng ∞ a a n bo d h oo f dz ak el i jk ge r ic ht op ac ti e ve
se n i or e n
Vereenzaming blijft een moeilijk onderwerp waartegen senioren zich moeten wapenen.
De Sociale dienst is waakzaam en spoort de vrijwilligers van de verjaardagsbezoekjes
aan om hun bezorgdheden actief door te geven, zodat er indien nodig ingegrepen kan
worden.
2. 6. 4. 2 V e r ee nz a m i ng ∞ te w e in i g v r i j w il l i ge r s( w e rk i n g)
Vrijwilligers vormen een belangrijke groep in de maatschappij. Zij engageren zich voor
ouderen of andere kwetsbare personen. Het komt erop aan om deze mensen te
koesteren, hen af en toe in de bloemetjes te zetten en hen voldoende ondersteuning en
opleiding te bieden. Anderzijds moet er een systeem worden opgezet om de feedback
van vrijwilligers te verwerken. Om meer kandidaten te trekken, moet de
vrijwilligerswerking actief gepromoot worden, waarvoor een communicatieplan wordt
uitgewerkt.
2. 6. 4. 3 V e r ee nz a m i ng ∞ g ee n in te g r at i e v r i je ti j d s- en so c i a al be l e id
Het project van de verjaardagsbezoekjes wordt ondersteund door gemeente en OCMW.
Een zekere afstemming bestaat dus al, maar moet verder worden uitgewerkt.
2. 6. 4. 4 V e r ee nz a m i ng ∞ i n st a p O CM W b li j ft ho g e d re mp e l
De drempel van het OCMW blijft voor sommigen heel hoog. Zeker de oudere generatie
heeft een negatief beeld over de doelgroep van een OCMW en heeft angst een stempel
opgedrukt te krijgen, waardoor ze de stap naar hulpverlening niet zet. Door de
gezamenlijke huisvesting van gemeente en OCMW in het nieuw administratief centrum
en het éénloketprincipe raakt dit stigma weggewerkt.
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3 OP

HET VLAK VAN SOCIO - CULTUUR

3.1 K ANSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrijwilligersbeleid verder uitbouwen
samenwerking met overkoepelende organisaties (TPA, Kempens Karakter, ...)
systeem ‘vrijkaarten’ voor kwetsbare groepen (Uit-pas)
breed verenigingsleven met grote inzet van verenigingen
samenwerking toerisme – mooie plekken in Berlaar
integratie anderstaligen via activiteiten
buurtwerking
sociale media
Berlaar tussen CC Heist en Lier – reducties?
link jeugd – senioren
RFID – kastklare boeken
investeringen in tijdelijke infrastructuur
samenwerking met verenigingen die werken rond kansarmoede
goede cohesie in Berlaar, biedt kansen bij organiseren van activiteiten en
evenementen
initiatieven van organisaties en burgers
digitaal: snel contact mogelijk (e-mail, facebook, ...)
het Eengemaakt Bibliotheeksysteem biedt kansen door de schaalvergroting en
laat toe om de dienstverlening te verbeteren

3.2 B EDREIGINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stijgende kansarmoede
versleten sportinfrastructuur
te weinig sportinfrastructuur
verouderde speelterreinen
moeilijk om sportlesgevers te vinden
geen infrastructuur voor cultuur
locatie jeugdhuis is tijdelijk
wegvallende subsidies (bib, na einde provinciesubsidies en daling subsidies
vrijetijdsbesteding OCMW)
wat met Brocade, gezien de uitholling van de provincies?
richtlijnen brandveiligheid infrastructuur hebben implicaties
afhankelijkheid van externe partners
dalend aantal vrijwilligers in clubs (o.a. bestuursleden of leiding) of adviesraden
ontbreken kennis om vreemdelingen te bereiken
verhoogde veiligheidsmaatregelen

3.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•

expertise en specialisaties
structurele inspraak via adviesraden
gevarieerd aanbod aan producten
kwaliteit van dienstverlening
goede reputatie
goede externe communicatie
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3.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen structureel overleg over producten/activiteiten/evenementen tussen
verschillende diensten
geen structurele samenwerking tussen diensten
te weinig financiële middelen voor vrije tijd
te weinig middelen voor ondersteuning van kwetsbare groepen (deelname aan
activiteiten)
geen gemeenschappelijke visie
te weinig cultuursubsidies
weinig integratie van vreemdelingen
tienerwerking bib: moeilijk om tieners te bereiken
beperkte beloning van vrijwilligers (verjaardagsbezoekjes, kilometervergoeding,
monitoren op het speelplein)
beperkte financiële middelen (besparingen)

3.5 C ONFRONTATIEMATRIX

Pagina
187

3.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
3.6.1 G ROEI EN
3. 6. 1. 1 V r i j w i ll i ge r sb e le i d u it b ou w e n ∞ k w a l it e it v a n
di e n stv e r le n i ng
Een vrijwilligersbeleid uitwerken versterkt de eigen werking en ondersteunt verschillende
lokale organisaties. Nu reeds bestaan er verschillende manieren waarop vrijwilligers de
gemeentelijke activiteiten ondersteunen. De gemeentelijke initiatieven geven via
verschillende projectsubsidies een duwtje in de rug van de verenigingen.
3. 6. 1. 2 I nt e gr a ti e a nd e r st a li g en v i a ac ti v it e it en ∞ r u i m a a n bo d a an
pr o du ct en
In Berlaar worden er heel wat activiteiten georganiseerd voor anderstaligen, bijvoorbeeld
het praatcafé, de buddywerking voor asielzoekers, de fietslessen en de
huiswerkbegeleiding voor anderstalige kinderen. Recent valt er een daling te merken in
het aantal deelnemers én vrijwilligers. De doelgroep lijkt minder nood te hebben aan de
aangeboden initiatieven. Dit moet verder worden onderzocht.
3. 6. 1. 3 B r ee d v e re n ig i ng s l ev en me t gr ot e inz et v an ve re n i gi n ge n ∞
kw a l it e it v a n d i e n st ve r l en i ng
Verenigingen kunnen genieten van ondersteuning bij hun eigen activiteiten via
projectsubsidies en kunnen bovendien aanspraak maken op verhoogde subsidies, indien
ze meewerken aan gemeentelijke initiatieven.
3. 6. 1. 4 S a me n w er k i ng t o er i s me – m oo i e p l ekk en i n B e r l a ar ∞ g oe d e
re p ut at i e
Via de samenwerking met TPA kan de gemeente gebruik maken van de gezamenlijke
promotiecampagne, waarbij Berlaar op de toeristische kaart wordt gezet in de provincie
Antwerpen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat alle toeristisch-recreatieve routes (in
Berlaar voornamelijk wandel- en fietslussen) constant comfortabel en veilig te gebruiken
zijn. In samenwerking met de erfgoedcel Kempens Karakter worden lokale toeristische
evenementen (winterwandeling, kinderwandeling) via een gezamenlijke brochure aan
een groter publiek kenbaar gemaakt. Er werden ook al enkele toeristisch relevante
producten ontwikkeld: brochure met interessante picknickplaatsen, brochure met de
lokale musea, tafelonderleggers met kleurplaten die verwijzen naar toeristisch relevante
onderwerpen (molens, kastelen, …), brochures met themalussen – volkscaféroutes. Beide
instanties genieten een goede reputatie met een stabiele afzetmarkt en zorgen voor een
goede verstandhouding met de buurgemeenten, wat belangrijk is voor de
gemeentegrensoverschrijdende toerismewerking.

3.6.2 V ERDEDI GEN
3. 6. 2. 1 St i j ge n de k a n s ar m oe d e ∞ r u im a a nb o d a a n pr o du ct en
Berlaar heeft een ruim aanbod aan activiteiten. Door de stijgende kansarmoede hebben
mensen evenwel de neiging om in de eerste plaats te besparen op vrijetijdsactiviteiten.
Door een sociaal tarief aan te bieden, zou er meer op maat van een kwetsbare doelgroep
gewerkt kunnen worden. Daarnaast wordt deze doelgroep beter bereikt door face-to-face
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contacten en mond-aan-mondreclame. Door samen te werken met de sociale
organisaties kan het ruime aanbod beter worden verspreid. Ook houdt het OCMW een
budget opzij om kinderen in armoede aan te moedigen om tijdens de schoolvakantie deel
te nemen aan het speelplein. Deze sterkte moet behouden blijven.
3. 6. 2. 2 V e r s let e n sp o rt i nf r a st ru ct uu r ∞ k w a l it e it v a n
di e n stv e r le n i ng
De verouderde sportinfrastructuur wordt voorlopig enkel hersteld als er een probleem
opduikt. De problemen worden, met uitzondering van de lekken in het dak, snel opgelost,
maar de lijst mankementen is lang. Hierdoor kan er geen kwalitatieve dienstverlening
worden aangeboden. De uitrol van het masterplan sport moet hier soelaas brengen.
3. 6. 2. 3 V e ro u de r d e s p ee lt e r re i ne n ∞ k w al i te it v an d i en st v er l e ni n g
Voor de uitvoering van een totaalconcept op het speelplein werden in 2018 de nodige
middelen voorzien. Dat laat toe om de werking kwalitatief te onderbouwen en biedt
meteen een oplossing voor het gesignaleerde tekort aan speelplekken, doordat het
speelplein open wordt gesteld.
3. 6. 2. 4 M o e i li j k o m s po rt l e sg ev e r s te v i nd e n ∞ k w a l it ei t v a n
di e n stv e r le n i ng
De organisatie van activiteiten staat op punt, maar door een gebrek aan vrijwilligers of
een gebrek aan financiën voor professionele lesgevers kunnen niet alle ideeën worden
uitgewerkt.

3.6.3 V ERBETEREN
3. 6. 3. 1 V r i j w i ll i ge r sb e le i d u it b ou w e n ∞ ge e n st r uc tu r el e
s am e n we rk i ng tu s se n di e n st en
De verdere uitbouw van het vrijwilligersbeleid zal de samenwerking tussen de diensten
versterken. Ervaringen en kennis worden gedeeld en de manier van werken wordt in
overleg gestroomlijnd. Dat kan een belangrijke stap zijn in de richting van een
structurele en brede samenwerking tussen de diensten.
3. 6. 3. 2 I nt e gr a ti e a nd e r st a li g en v i a ac ti v it e it en ∞ g ee n s tr uc tu r e le
s am e n we rk i ng tu s se n d ie n st en
Anderstaligen vinden de weg niet naar activiteiten. Communiceren op maat is
noodzakelijk, indien er een contacttaal is. Indien er geen contacttaal is, kan er gebruik
worden gemaakt van pictogrammen. Binnen gemeente en OCMW organiseren
verschillende diensten vaak activiteiten los van elkaar (bib, dienst Vrije Tijd, OCMW).
Door meer structurele samenwerking kan een groter publiek worden bereikt, inclusief de
kwetsbare doelgroepen.
3. 6. 3. 3 I nt e gr a ti e a nd e r st a li g en v i a ac ti v it e it en ∞ g ee n
ge me e n sc h ap p el i j k e v i s ie
Meer en meer werken gemeente en OCMW samen bij het organiseren van activiteiten.
Door beter op elkaar af te stemmen vanuit ieders invalshoek, kan een groter publiek
bereikt worden.
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3. 6. 3. 4 I nt e gr a ti e a nd e r st a li g en v i a ac ti v it e it en ∞ te w ei n i g
mi d de l en vo o r o nd er s te u ni n g v a n k w et sb a r e g r oe pe n
Elk jaar stijgt het aantal vreemdelingen. Om deze mensen te integreren, te ondersteunen
en te begeleiden zijn er voldoende middelen nodig. De huidige structuren zijn te beperkt.
Daarnaast is het nodig om de besteding van een deel van deze middelen grondig te
screenen.
3. 6. 3. 5 B r ee d v e re n ig i ng s l ev en me t gr ot e inz et v an ve re n i gi n ge n ∞
te we i n ig cu lt u u rs ub s i di e s
Het basisbedrag voor de socio-culturele en seniorenverenigingen bedraagt slechts 150
euro. Dit bedrag kan verhoogd worden voor meewerkende verenigingen of fanfares die
optreden. Daarnaast wordt er regelmatig beroep gedaan op de extra projectsubsidies,
helaas meermaals door dezelfde verenigingen. De financiële middelen voor de socioculturele en seniorenverenigingen blijven echter (te) beperkt.

3.6.4 O VERLEVEN
3. 6. 4. 1 V e r s let e n sp o rt i nf r a st ru ct uu r ∞ t e we i n ig f in a nc i ël e
mi d de l en vo o r v ri j e t i jd
Het masterplan sport werd opgemaakt. Voor de uitvoering ervan moet een realistische
langetermijnvisie worden uitgewerkt en moeten de bijhorende financiën ter beschikking
gesteld worden.
3. 6. 4. 2 V e ro u de r d e s p ee lt e r re i ne n ∞ te w e in i g f i n an c ië l e m i dd e l en
vo or vr i j e t i jd
De speelterreinen werden lange tijd enkel onderhouden en niet vernieuwd. In 2018
werden de middelen voorzien voor een totaalinrichting van het speelplein. Omdat dit
terrein na vernieuwing opengesteld zal worden, biedt het een antwoord op de
verzuchting dat er onvoldoende speelplekken zijn in Berlaar.
3. 6. 4. 3 Lo c at i e j e ug d hu i s is t i j de l i j k ∞ te w e in i g f i n a nc i ël e
mi d de l en vo o r v ri j e t i jd
Het jeugdhuis is momenteel gevestigd op een tijdelijke locatie. De jongeren zijn tevreden
over deze locatie, omdat het gebouw hen genoeg ruimte (binnen en buiten) biedt en niet
nieuw is, waardoor ze er meer hun zin mee kunnen doen dan met een nieuwbouw. Op
deze manier is het jeugdhuis aan het evolueren naar een eigen stekje voor jongeren.
Aangezien er plannen zijn om de site af te breken, moet er gezocht worden naar een
nieuwe locatie en moeten de nodige middelen voorzien worden.
3. 6. 4. 4 V e r s let e n sp o rt i nf r a st ru ct uu r ∞ ge e n g em e en s ch a pp e l i jke
vi s i e
De aanpak van de versleten sportinfrastructuur is geen eenvoudige materie en heeft
geleid tot de opmaak van het masterplan sport. De uitvoering hiervan mag echter niet te
lang meer worden uitgesteld. De kleine herstellingen die momenteel nog gebeuren aan
de huidige infrastructuur zijn niet meer van die aard dat ze nog lang de tand des tijds
kunnen doorstaan.
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3. 6. 4. 5 V e ro u de r d e s p ee lt e r re i ne n ∞ g ee n g e me e ns c h ap p el i jk e v i s ie
Het oorspronkelijke idee om een speelvisie uit te werken via een masterplan spelen werd
verlaten. Er werd prioriteit gegeven aan de vernieuwing van het speelplein. Naarmate er
meer speelterreinen aangepakt worden, zal ook aan visievorming worden gedaan.
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4 OP

HET VLAK VAN KINDEROPVANG EN

ONDERWIJS
4.1 K ANSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conceptnota vrije tijd (samenwerking BKO met andere diensten/organisaties)
samenwerking met organisaties rondom BKO/school (petanqueclub, rusthuis, …)
opname in Huis van het Kind
scholen betrekken bij troeven op openbaar domein
talenten schoolteam benutten
gedeelde infrastructuur (BKO, SAMD, sportclubs, verenigingen, …)
samenwerking met muziekschool uitbouwen (ook op Heikant)
sporthal overdag gebruiken
openstelling speelplein
Huis van het Kind

4.2 B EDREIGINGEN
•
•
•
•
•
•
•

dalend aantal monitoren/begeleiders
andere initiatieven kinderopvang (op scholen)
bereikbaarheid BKO/De Stap tijdens werken
ligging BKO/De Stap
concurrentie andere onderwijsnetten (waarvan één met secundaire school)
infrastructuur speelplein (binnenruimte ontbreekt)
infrastructuur school Heikant (mankementen)

4.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goede samenwerking tussen de twee locaties BKO
goede tevredenheidsenquêtes en kwaliteitshandboek BKO
dienstoverschrijdend werken BKO/speelplein/bib
BKO en school onder één dak
diversiteit in schoolteam
inclusie op speelplein
structuur werking speelplein: veel inhoudelijke inbreng van monitoren
nascholingsplan
familiaal karakter en prima infrastructuur De Stap
speelplein krijgt vernieuwde natuurspeeltuin

4.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samenwerking met andere diensten staat nog niet ver genoeg
website school
te weinig promotie voor school/BKO
schoolorganisatie moet beter
ontbrekende feedback ouders speelplein
vergoeding monitoren
te weinig toekomstperspectief voor begeleiders BKO
samenwerking tussen twee schoolvestigingen
infrastructuur BKO Heikant
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4.5 C ONFRONTATIEMATRIX BKO

4.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE BKO
4.6.1 G ROEI EN
4. 6. 1. 1 C on ce pt n o ta vr i j e t i jd ∞ d i e ns to v er sc h r i jd e nd we rk e n
Het is nog steeds wachten op de concrete uitwerking van de conceptnota met
inhoudelijke tips. Deze nota moet een ruimer zicht geven op het dienstoverschrijdend
werken zonder een op- of afhaaldienst te worden. Op deze manier kan BKO groeien als
dienst én aantrekkelijker worden voor ouders. Op dit moment werkt BKO enkel tijdens
vakanties samen met de dienst Vrije Tijd, wanneer kinderen tijdens de opvanguren
kunnen aansluiten bij workshops of speelplein. Daarnaast is het ook mogelijk voor
kinderen om op woensdag tussen de opvanguren aan te sluiten bij de muziekles (locatie
Centrum) en de typles (locatie Heikant).
4. 6. 1. 2 O p n a me i n H ui s v an he t K i nd ∞ go e de s am e n w er k in g t w ee
lo c at i es B KO
Het Huis van het Kind Berlaar is net opgestart. Er wordt gestreefd naar een goed gevuld
huis, waarin duidelijk wordt welke raakpunten BKO heeft met bepaalde andere
organisaties. Het doel is om beter samen te werken en door de ouders als aanvullend
beschouwd te worden.
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4.6.2 V ERDEDI GEN
4. 6. 2. 1 D a l en d a a nt a l b e ge l e id e rs ∞ d i e ns to ve r sc h r i jd en d we rk e n
Lege vacatures geraken heel moeilijk ingevuld. Een opportuniteit bestaat erin de functie
van begeleider aantrekkelijker te maken door aanvullend te werken bij andere diensten.
Zo zou bijvoorbeeld het halftijdse contract van een begeleider aangevuld kunnen worden
met enkele uren als administratief medewerker in de bibliotheek of middagtoezicht in de
gemeentelijke basisschool. Op dit moment zijn de mogelijkheden nog ongekend.

4.6.3 V ERBETEREN
4. 6. 3. 1 O p n a me i n H ui s v an he t K i nd ∞ t e w ei n i g p ro m ot ie
Eenmaal opgenomen in het Huis van het Kind hoopt BKO meer bekendheid te verwerven.
Op dit moment is de opvangpositie in Berlaar bedreigd door het ontstaan van andere
opvanginitiatieven. BKO kreeg de laatste maanden ongewild en onterecht de stempel als
louter opvang voor de kinderen uit de gemeentelijke basisscholen.
4. 6. 3. 2 O p n a me H u is v an h et K i nd ∞ s am en w e rk i ng me t a nd e r e
di e n st en
Dit sluit aan bij punt 4.6.1.1. Door een betere kijk te krijgen op de werking van andere
diensten hoopt BKO meer en beter te kunnen samenwerken (ondersteunend bij moeilijke
karakters, ondersteunend voor activiteiten, …).

4.6.4 O VERLEVEN
4. 6. 4. 1 D a l en d a a nt a l b e ge l e id e rs ∞ we i n ig to ek om st p er s pe ct i ef
vo or be g e le i de r s
Het jobprofiel van begeleider is niet wat de jonge afgestudeerde aanspreekt: een halftijds
contract op D-niveau met moeilijke uren en veel verantwoordelijkheid, maar zonder kans
op uitbreiding werkuren en zonder doorgroeimogelijkheden in dezelfde sector. De
voorbije jaren was het echt overleven om kwalitatief goede begeleiders te vinden voor
openstaande vacatures. Deze begeleiders voor een langere termijn binden aan de
organisatie is het afgelopen jaar bijna onmogelijk gebleken.
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4.7 C ONFRONTATIEMATRIX SPEELPLEIN

4.8 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE SPEELPLEIN
4.8.1 G ROEI EN
4. 8. 1. 1 C on ce pt n o ta vr i j e t i jd ∞ d i e ns to v er sc h r i jd e nd we rk e n
De conceptnota zal erop gericht zijn een aanbod voor kinderen uit te werken vlak na de
schooluren. Omdat verschillende diensten met deze materie bezig zijn, zal de nota een
kans bieden om de samenwerking tussen de diensten te bevorderen.

4.8.2 V ERDEDI GEN
4. 8. 2. 1 D a l en d a a nt a l m on i to r en ∞ i nc l us i e o p h et s pe el p l ei n
De kinderen die naar het speelplein komen, vormen een doorsnede van de maatschappij,
waardoor er in de praktijk verschillende kinderen zijn met bijzondere zorgen en
aandachtspunten. Ook de kinderen van Kinderland maken gebruik van het speelplein en
brengen hun specifieke problematieken mee. Voor monitoren betekent dat een niet te
onderschatten inzet, creativiteit, doorzettingsvermogen en veel geduld. Vanaf 2018
wordt een specifieke inclusie-monitor voorzien die zich kan toespitsen op de begeleiding
van kinderen met bijzondere noden. Op die manier kan de taak van de andere monitoren
een stukje verlicht worden in de hoop dat zij hun engagement bij het speelplein langer
volhouden.
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4. 8. 2. 2 I n fr a st r uc tu ur s pe e lp l e in ( bi nn e n lo c at ie ) ∞ i nc l us i e o p
sp e e lp l ei n
Door creatief aan de slag te gaan met de ruimtes, zones te creëren door middel van
natuurlijke materialen en herbestemming van gebouwen kunnen de kinderen die nood
hebben aan een time-out een plekje krijgen. Meer gebruik van de bestaande
infrastructuur van de gemeente (alle gebouwen) moet onderzocht worden. De kinderen
zijn echter maar beperkt mobiel in grote groep.

4.8.3 O VERLEVEN
4. 8. 3. 1 D a l en d a a nt a l m on i to r en ∞ ve r go ed i n g mo n it or e n
Jongeren engageren zich minder lang. De keuze voor een vakantiejob of vrijwilligerswerk
is snel gemaakt. Hierdoor is het steeds moeilijk om de planning rond te krijgen.
4. 8. 3. 2 I n fr a st r uc tu ur s pe e lp l e in ( bi nn e n lo c at ie ) ∞ ve rg o ed i ng
mo n ito r e n
De infrastructuur op het speelplein is beperkt. Het gaat om een heel uitdagend terrein
met veel ruimte en leuke speelimpulsen, maar er is zo goed als geen binnenruimte. De
monitoren hebben hierdoor vaak een lastige baan, waarvoor de vergoeding niet
toereikend is. Hierdoor haken jongeren af.
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4.9 C ONFRONTATIEMATRIX ONDERWIJS

4.10 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE ONDERWIJS
4.10.1 G ROEIEN
4. 10 .1 .1 T a l en te n sc ho o lt e am be n utt en ∞ f a mi l i a a l k a r ak te r D e S t ap
De kleinschaligheid van De Stap en het daarbij horende familiale karakter is een sterkte.
Dat oefent op heel wat ouders en kinderen een aantrekkingskracht uit. Tegelijkertijd mag
de school niet té klein worden, zodat ze leefbaar en werkbaar blijft én betaalbaar. Om de
school leefbaar én betaalbaar te houden is een minimum aantal leerlingen noodzakelijk,
om het familiale karakter te behouden een maximum. Vanuit die benadering moet een
onderzoek gebeuren met als doel een kleinschalige school die sterk uit de hoek komt én
die betaalbaar blijft voor de gemeente.

4.10.2 V ERDEDI GEN
4. 10 .2 .1 Co nc u r re nt i e m et an d er e o nd e r w ij s n ett e n ∞ pr i m a
i nf r a st ru ct uu r De St ap
De gemeente heeft fors geïnvesteerd in een nieuwbouw voor de afdeling De Stap. Een
vertaling in stijging van het leerlingenaantal blijft echter (voorlopig) uit. De ligging van
de school buiten het centrum is niet ideaal. Ze resulteert enerzijds in een mooie school in
een groene omgeving, waar het aangenaam vertoeven is voor de kinderen, maar
anderzijds is ze niet vlot bereikbaar. De verkeersdruk aan de grote, vrije school
belemmert de vrije doorgang naar de gemeenteschool. Bij de heraanleg van de
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Pastorijstraat kan hiermee best rekening gehouden worden.
4. 10 .2 .2 B er e ik b a a rh e i d D e St a p ∞ BK O e n s ch o ol on d er é én d ak
Het samengaan van BKO en school onder één dak is hoe dan ook een sterkte voor beide
organisaties. Voor allebei is de ligging buiten het centrum echter niet ideaal, hoewel de
groene omgeving zeker ook haar charmes heeft. De kinderen van BKO worden met
bussen naar de andere scholen gebracht en weer opgehaald. Deze scholen genieten dus
van een dubbel voordeel: bereikbaar voor ouders die hun kinderen zelf brengen én
bereikbaar voor ouders die hun kinderen naar de BKO brengen. De gemeenteschool heeft
dat voordeel niet: wie er zelf niet geraakt, kan niet voor de gemeenteschool kiezen.
Busvervoer voor de school zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

4.10.3 V ERBETEREN
4. 10 .3 .1 T a l en te n sc ho o lt e am be n utt en ∞ s ch o ol o rg a n i s at i e mo et
be te r
Er zijn binnen het team heel wat talenten en competenties aanwezig. Het is belangrijk
om deze te benutten bij de reorganisatie van de school. Door de leraren te betrekken
vanuit een gedeeld leiderschap verhogen de betrokkenheid én het welbevinden. Het kan
de school alleen maar ten goede komen wanneer iedereen vanuit zijn sterkte kan
bijdragen aan het geheel.
4. 10 .3 .2 T a l en te n sc ho o lt e am be n utt en ∞ t e w e i ni g p r om ot ie
Om de aantrekkingskracht van de afdeling De Stap te verhogen, is er nood aan een
sterke profilering van de school. Het moet voor de buitenwereld duidelijk zijn wat de
gemeenteschool onderscheidt van andere scholen. Hiervoor kan het profiel van de
leraren een sterk uitgangspunt zijn. Vanuit hun talenten en competenties kunnen er
accenten gelegd worden qua werking en uitstraling, die als kern van de profilering
ingezet kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sportieve school, een
muzische school, extra aandacht voor wetenschap en techniek, ….

4.10.4 O VERLEVEN
4. 10 .4 .1 I nf r a st ru ctu u r s c ho ol H e ik a nt ∞ sc h oo l or g a ni s at i e mo et
be te r
De afdeling Heikant is de hoofdschool. Door de indeling van de school en het vrij ‘vol’
zijn, is het niet evident de schoolorganisatie optimaal te maken. Een grondige
herstructurering dringt zich hier op, in samenwerking met andere gemeentediensten.
4. 10 .4 .2 Li g gi n g b u it en c e nt r um D e St ap ∞ t e w e i ni g pr om ot i e
Beide schoolafdelingen hebben nood aan promotie naar de ouders en de buitenwereld
toe. Zeker voor de afdeling De Stap is dat cruciaal, omdat veel mensen de school
onvoldoende kennen. Er gebeuren nochtans heel wat relevante, boeiende en interessante
zaken in de school. Een degelijk communicatieplan en gerichte promotie kunnen ervoor
zorgen dat ouders en kinderen gemotiveerd worden om de verplaatsing naar de
gemeenteschool te maken.
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4. 10 .4 .3 Li g gi n g b u it en c e nt r um D e St ap ∞ s a m en w e r ki ng me t
a nd e re d ie n st e n
Door de werken aan de Pastorijstraat die in het vooruitzicht zijn, komt de bereikbaarheid
van De Stap én BKO Roefels nog meer onder druk te staan. Overleg tussen de
verschillende diensten die deze werken voorbereiden en coördineren met school en BKO
is een must, zowel voor de concrete plannen als voor de duur van de werken
(bereikbaarheid, verkeersstromen, informatie aan ouders, …).
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5 OP

HET VLAK VAN WELZIJN , ZORG EN

GEZONDHEID
5.1 K ANSEN
Ondanks de moeilijke start van de welzijnsraad, biedt de aanwezigheid ervan wel
opportuniteiten. De raad moet betrokken worden bij grote projecten, kan input geven bij
preventie-initiatieven en speelt een rol bij de oprichting van een dienstencentrum in
Berlaar. De bestaande netwerkmomenten tussen de zorgverleners kunnen worden
omgevormd naar welzijnscafés.
De intensere samenwerking tussen gemeente en OCMW biedt kansen om buurtcomités,
wijkactiviteiten en het Huis van het Kind beter te organiseren. De lokale
thuishulporganisaties kunnen partners van de gemeente worden om de werking te
optimaliseren. Op het vlak van toegankelijkheid kan worden samengewerkt met Inter
(expertisecentrum in toegankelijkheid in Vlaanderen).

5.2 B EDREIGINGEN
De vorming van de eerstelijnszorgregio’s is niet van een leien dak gelopen; er leven bij
de verschillende partners (zorgverstrekkers en lokale besturen) nog veel twijfels en
vragen. Door het grote aanbod aan organisaties die werken rond welzijn en zorg zien
sommige mensen door het bos de bomen niet meer.
De samenstelling van de welzijnsraad zit scheef en de raad geeft te weinig input. De
vrijwilligers die participeren zijn geen vragende partij voor meer vergaderingen. Jammer
genoeg is er vanuit LOGO Mechelen te weinig steun.
Er ontbreekt nog steeds een crisiswoning (bestemd voor mensen die zich in een
noodsituatie bevinden) en een dienstencentrum (gericht op personen in een beginnende
zorgsituatie).

5.3 S TERKTEN
•
•
•
•

het inzicht is aanwezig dat er nood is aan samenwerking
senioren zijn tevreden over het aanbod
diensten zijn bewust bezig met welzijn, zorg en gezondheid
het charter gezonde gemeente bestaat

5.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•

er is te weinig expertise aanwezig bij de interne diensten
personeelstekort
breed spectrum zorgt voor versnippering
geen structureel overleg met andere diensten
de ruime visie op zorg ontbreekt
niet iedereen is overtuigd van de noodzaak op dit domein
financiële middelen zijn niet toereikend
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5.5 C ONFRONTATIEMATRIX

5.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
5.6.1 G ROEI EN
5. 6. 1. 1 D i en st e nc en tr u m ∞ inz i ch t d at e r no od i s a an s am en w e rk i ng
Het besef dat er nood is aan meer samenwerking en kennis over eigen producten is
aanwezig. Zodra het traject rond de oprichting van een dienstencentrum uitgetekend is,
moeten alle koppen bij elkaar worden gestoken om tot een duurzame samenwerking te
komen.
5. 6. 1. 2 S a me n w er k i ng ge m ee nt e /O C M W ∞ inz i ch t d at er n oo d i s a a n
s am e n we rk i ng
Er is nood aan meer samenwerking om de nodige zorg en ondersteuning te kunnen
bieden. Niet alleen tussen gemeente en OCMW Berlaar, maar ook tussen de verschillende
gemeenten. De hervorming van de eerstelijnszorg kan een grote meerwaarde betekenen,
indien iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt en één heldere visie nastreeft.
5. 6. 1. 3 R ol v an d e we lz i j n sr a a d u i tb ou w e n ( be tr ek ke n b i j gr ot e
pr o je ct e n) ∞ b e w us t b ez ig z i j n m et w el z i j n, z o rg , g ez on d he i d
Op dit moment wordt de welzijnsraad niet betrokken bij de grote projecten die worden
gestart in de gemeente. Nochtans zou een adviesfunctie hier zeer welkom zijn en
complementair aan het organiseren van eigen activiteiten.
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5. 6. 1. 4 W elz i j n sc a fé s ∞ be w u st bez i g z i j n m et w e lz i j n, z o r g,
gez o nd h ei d
Al drie jaar wordt er een netwerkmoment voor Berlaarse zorgverleners georganiseerd.
Hier krijgen deze inwoners de mogelijkheid om hun ideeën rond gezondheid en welzijn
uit te wisselen.

5.6.2 V ERDEDI GEN
5. 6. 2. 1 O n d u id e li j k h ed e n r on d d i e ns te nc en tr u m ∞ inz i cht d at er
no od i s a an s am e n w er k i n g
Een dienstencentrum kan een enorme meerwaarde betekenen in een gemeente in de
strijd tegen de vergrijzing en meer specifiek vereenzaming bij ouderen. Mensen leggen
contacten en komen meer buiten. Vanuit gemeente en OCMW heerst er dan ook een
grote bereidheid om dit project mee op te starten en uit te bouwen.
5. 6. 2. 2 T e w e in i g i np ut v an u it w el z i j ns r a a d ∞ i nz i c ht d at e r n oo d i s
a a n s a m en w e rk in g
De leden van de welzijnsraad leveren zelf weinig input. Desondanks gebeurt er heel wat
rond het thema welzijn (zowel intern als extern) en zou de samenwerking beter op punt
gezet kunnen worden.

5.6.3 V ERBETEREN
5. 6. 3. 1 M e e r p r ev en t ie - i n it i at i ev e n ∞ p er s on e e ls te ko r t
Er bestaan heel wat mooie preventie-initiatieven, maar de dienst Gezondheid heeft niet
de tijd om veel van deze initiatieven uitgebreid uit te voeren. Dat is te wijten aan het feit
dat er voor het gezondheidsbeleid geen specifieke ambtenaar werd aangeduid, maar dat
het werd ondergebracht bij het beleidsdomein sport.
5. 6. 3. 2 R ol v an d e we lz i j n sr a a d u i tb ou w e n ( be tr ek ke n b i j gr ot e
pr o je ct e n) ∞ te w ei n i g ex pe r ti s e
Op het gebied van welzijn en gezondheid bestaat er binnen de dienst te weinig expertise,
maar de expertise van de welzijnsraad kan wel gebruikt worden om advies te geven in
grotere Berlaarse projecten.
5. 6. 3. 3 S a me n w er k i ng ge m ee nt e /O C M W ∞ b r e ed sp ec t ru m z o r gt
vo or ve r s ni p pe r i n g
Door het brede spectrum binnen de gezondheidssector treedt er versnippering op. Een
intensere samenwerking tussen de diensten biedt hiervoor mogelijk een oplossing.
5. 6. 3. 4 R ol v an d e we lz i j n sr a a d u i tb ou w e n ( be tr ek ke n b i j gr ot e
pr o je ct e n) ∞ g ee n st ru ct ur e e l o ve r le g m et an d er e di e n st en
Door een tekort aan structureel overleg met andere diensten is het niet altijd duidelijk
welke projecten er in de pijplijn zitten. Hierdoor worden ook kansen gemist om de
welzijnsraad zijn adviserende functie te laten uitoefenen.

Pagina
202

5. 6. 3. 5 S a me n w er k i ng ge m ee nt e /O C M W ∞ d e ru i me v i s ie op z or g
on tb r ee k t
De samenwerking tussen gemeente en OCMW kan een meerwaarde betekenen als
iedereen dezelfde visie nastreeft. Meer mensen rond de tafel zorgen voor nieuwe
impulsen en meer ideeën.

5.6.4 O VERLEVEN
5. 6. 4. 1 V o rm i ng v a n e e rs te l i j nsz o rg re g io ∞ p e rs o ne e l st ek or t
Er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord omtrent de geïntegreerde zorgverlening in
de eerste lijn. De verwachtingen die de overheid creëert, zijn niet in evenwicht met de
beschikbaarheid aan personeel om zich over dit onderwerp te buigen. Bovendien bestaat
er nog veel onduidelijkheid over de rollen, taken en verantwoordelijkheden en ontbreekt
er wellicht ook kennis.
5. 6. 4. 2 D oo r h et a a nb od -b o s d e b om en n ie t m ee r z i en ∞ b re e d
sp ec tr u m z o r gt v o or ve r s ni p pe r i ng
Berlaar is een kleine gemeente. De medewerkers moeten over verschillende domeinen
kennis opbouwen en zijn eerder generalisten dan specialisten. Waar mogelijk wordt er
een beroep gedaan op collega’s uit andere gemeenten en OCMW’s en worden goede
praktijken mutatis mutandis overgenomen.
5. 6. 4. 3 D oo r h et a a nb od -b o s d e b om en n ie t m ee r z i en ∞ d e r u im e
vi s i e o p z o rg on tb re ek t
Het ontbreken van een duidelijke visie op zorg betekent dat er niet efficiënt gewerkt kan
worden. Er bestaat geen globaal zicht op het aanbod en de actoren in deze sector.
5. 6. 4. 4 T e w e in i g i np ut v an u it w el z i j ns r a a d ∞ de r ui m e v i s ie op z o rg
on tb r ee k t
De adviserende functie van de welzijnsraad is één van zijn krachtlijnen. Deze adviezen
kunnen de basis vormen van een uitgewerkte visie op zorg.
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6 OP

HET VLAK VAN LOKALE ECONOMIE

6.1 K ANSEN
•
•
•
•
•
•
•
•

dorpskernvernieuwing
parkeergelegenheid
aanbod periodieke/dagelijkse goederen (bestaande zaken hebben vast cliënteel)
ligging dorp tussen Heist-op-den-Berg en Lier (bereikbaarheid)
kernwinkelgebied
KMO-zone
beroep doen op sociale tewerkstelling
ondernemingsraad

6.2 B EDREIGINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

leegstand (o.a. door de e-commerce)
vergrijzing
uitvoering dorpskernvernieuwing – bereikbaarheid in het gedrang
moeilijke doorgang op invalswegen
spitsuur en verkeersdrukte door scholen
horeca verdwijnt
rol van de ZOB
aanbod van uitgebreidere winkelcentra op korte afstand (Lier, Heist-op-den-Berg,
…)

6.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•

motivatie
goede evenementen
detailhandelsbeleidsplan als basis
sterke groei met weinig middelen
checklist ondernemers

6.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

geen visie/ad hoc-werken
expertise ontbreekt (geen ambtenaar lokale economie)
tijdsbesteding (te weinig tijd voor lokale economie)
werkbelasting voor volledige afdeling
onvoldoende middelen
hoge werklast
draagkracht van een kleine gemeente
geen ruimte voor verbeterinitiatieven
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6.5 C ONFRONTATIEMATRIX

6.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
6.6.1 G ROEI EN
6. 6. 1. 1 D or p sk er n ve r ni e u w in g ∞ go ed e e v en e me nt e n
Door bij de heraanleg van het centrum (marktomgeving) rekening te houden met een
aantal praktische punten (voorziening elektriciteit, water, ondergrond plein, beschikbare
open ruimte, …) kunnen in de toekomst evenementen op een vlotte manier in het
centrum worden georganiseerd, wat uiteraard ook ten goede komt van de lokale
handelaars in de afgebakende dorpskern.
6. 6. 1. 2 D or p sk er n ve r ni e u w in g ∞ de t a i lh a n de l s be l e id s p l a n
In het kader van het detailhandelsbeleidsplan kan er gekozen worden voor het uitkeren
van een aanmoedigingspremie voor handelaars in de afgebakende kern, die bovendien
na de heraanleg een aantrekkelijkere vestigingslocatie zal zijn. Het
detailhandelsbeleidsplan moet in het kader van de dorpskernvernieuwing onder meer
afgestemd worden op het parkeerbeleid en op het terras- en horecabeleid. De
gezelligheid van het centrum, de nabijheid van de winkels en het persoonlijke contact
met de klant vormen troeven voor de gemeente. Een regelmatig overleg met de
middenstand is cruciaal in dit project.
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6. 6. 1. 3 P a rk ee r ge l eg e nh e id ∞ g o ed e e v en e me nt e n
Door ervoor te zorgen dat de evenementen in het centrum kunnen worden georganiseerd
en dat de bezoekers de mogelijkheid hebben om te parkeren in de nabijheid wordt er een
evenwicht gevonden tussen de veiligheid gedurende de evenementen en hun
bereikbaarheid.
6. 6. 1. 4 P a rk ee r ge l eg e nh e id ∞ d et a i l h an d e ls b el e id s p l a n
Aangezien de afbakening van de dorpskern tot doel heeft om zoveel mogelijk handelaars
zich in het centrum te laten vestigen, moet er ook voldoende parkeergelegenheid
voorzien worden om de klanten van de detailhandel op te vangen. Bij ontoereikende
parkeervoorzieningen bestaat de kans dat de consument kiest voor grotere geclusterde
winkelcentra met openbare parkings in naburige gemeenten of steden. Aanvullend kan
ervoor gekozen worden om duurzame mobiliteit in eigen gemeente te promoten en kan
er eveneens geïnvesteerd worden in veilige fietsstallingen en dergelijke.
6. 6. 1. 5 A a n bo d p e r io d iek e / d ag e li j k s e g oe d er e n ∞
de t ai l h a nd e l sb e le i ds p l a n
Dagelijkse goederen worden voornamelijk (83%) in de eigen gemeente aangekocht. Dit
cijfer ligt vrij hoog door het grote aanbod dat in de gemeente aanwezig is. De
koopbinding ligt beduidend hoger dan het cijfer voor de VRIND-categorie, dat aangeeft
dat in vergelijkbare gemeenten ongeveer 62% van deze bestedingen op het eigen
grondgebied plaatsvinden. Voor dagelijkse goederen is er een instroom van 33% kopers
van omliggende gemeenten die naar Berlaar komen. Het gaat dan voornamelijk om
inwoners van Nijlen en meer specifiek de deelgemeenten Bevel en Kessel. Voor
periodieke goederen is de koopbinding bijna 20%, wat een heel behoorlijk cijfer is en
hoger ligt dan de gemiddelde VRIND-indicator. Het aanbod in eigen gemeente is relatief
sterk. Er is een koopattractie van bijna 30%. Ook de wekelijkse markt kan een invloed
hebben op het koopgedrag. De inwoners van Berlaar die liever elders winkelen voor deze
productcategorie, doen dat voornamelijk in Lier (36%) of ook in Heist-op-den-Berg
(18%). De aantrekkingskracht van Antwerpen is hier beduidend lager (7,9%). Een
duidelijke beleidsvisie (aan de hand van het detailhandelsbeleidsplan opgemaakt in
samenwerking met de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen) biedt houvast aan
de handelaars. Het detailhandelsbeleidsplan werd opgemaakt als een beleidsinstrument
dat de gemeente helpt om een duurzaam en consequent beleid te voeren op het vlak van
detailhandel.
6. 6. 1. 6 A a n bo d p e r io d iek e / d ag e li j k s e g oe d er e n ∞ c h e ckl i st
on d er n em e rs
Om het aanbod van periodieke en dagelijkse goederen in de gemeente in stand te
houden en eventueel uit te breiden door het aanmoedigen van startende ondernemers is
een degelijke informatieverstrekking een must. Naast online informatie is het voor
ondernemers belangrijk om te weten waar ze precies met hun vragen of bedenkingen
terecht kunnen. De dienst Lokale Economie is hiervoor het aanspreekpunt en biedt een
checklist aan voor beginnende ondernemers met alle relevante informatie voor het
opstarten van een zaak als zelfstandige. Uiteraard is er een permanente afstemming met
de diensten Ruimtelijke Ordening, Milieu en Communicatie.
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6. 6. 1. 7 L ig g in g do rp ∞ g oe d e e ve n e me nt e n
Het centrale marktplein, de open ruimte met grasveld en de cluster van horecazaken
rondom dit plein leent zich uitstekend tot het organiseren van succesvolle evenementen,
die bezocht worden door een groot aantal bezoekers. Het feit dat Berlaar een
doorgangsgemeente is, vlot bereikbaar en met een laagdrempelig parkeerbeleid, zorgt
ervoor dat ook een groot aantal bezoekers van buiten de gemeente op de Berlaarse
evenementen afkomen.
6. 6. 1. 8 L ig g in g do rp ∞ d et a i lh a n de l sb e l ei d sp l a n
Uit het strategisch commercieel plan, opgemaakt door de detailhandelscoach, blijkt dat
het aanbod voor Berlaar vooral bestaat uit dagelijkse goederen. Aangezien de aankoop
van deze goederen vaak gebeurt vanuit het ‘runshoppen’, waarin nabijheid van winkels
en winkelgemak een grote rol spelen in de aankoopbeslissing, heeft Berlaar een zeer
sterke positie als doorgangsgemeente. Vaak wordt voor het runshoppen het
aankoopgedrag gesitueerd in de route van het woon-werkverkeer.
6. 6. 1. 9 L ig g in g do rp ∞ c he ck l is t o nd er n em e r s
Door duidelijke informatie te verschaffen aan startende ondernemers en Berlaar met haar
afgebakende kern verder te promoten als een sterke locatie kan de gemeente nog in
aantrekkingskracht verhogen voor zelfstandigen die op zoek zijn naar een locatie voor
een winkelpand.
6. 6. 1. 10 Ke r n w in k el g eb i ed ∞ d et a i l h a nd e l sb e le i d sp l a n
De centrale ligging van het marktplein en de aantrekkelijkheid ervan voor (beginnende)
ondernemers wordt nog benadrukt door het detailhandelsbeleidsplan. De beleidsmatige
afbakening van de dorpskern maakt het mogelijk om gebieden aan te duiden waar
detailhandel gestimuleerd wordt. Door de grotere concentratie van het winkelaanbod
verhogen de bezoekmotieven voor dit winkelgebied. Het bestuur kan eventueel ook
overgaan tot motiverende maatregelen, gericht op bestaande handelszaken, om hun
activiteiten naar beschikbare panden in het winkelgebied over te brengen.

6.6.2 V ERDEDI GEN
6. 6. 2. 1 L ee g st a nd ∞ d et a i lh a n de l s be le i d sp l a n
In Berlaar betreft leegstand vooral de kleine zelfstandige handelaars. Door de
handelszaken te clusteren in het centrum, met als leidraad het detailhandelsbeleidsplan,
verhoogt de aantrekkingskracht van de afgebakende dorpskern voor potentiële klanten.
Op deze manier kan de huidige leegstand aangepakt worden en uitbreiding van leegstand
vermeden.
6. 6. 2. 2 L ee g st a nd ∞ ch ec k li st o nd e r ne m er s
Om de leegstand tegen te gaan moeten startende ondernemers gemotiveerd geraken om
hun handelszaak te vestigen in Berlaar, meer bepaald in de afgebakende dorpskern. Een
duidelijke informatieverstrekking, een klantvriendelijke dienstverlening en
laagdrempelige procedures kunnen ertoe bijdragen dat nieuwe handelaars voor Berlaar
kiezen. De checklist voor de ondernemers draagt hieraan bij.
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6. 6. 2. 3 B e re ik b a a r he i d t i jd e ns do r p s ke rn v er n i eu w i ng ∞ mo t iv at i e
De bereikbaarheid van het centrum tijdens de werken voor de heraanleg van het
marktplein zal ongetwijfeld tijdelijk sterk verstoord worden. Door regelmatig en grondig
overleg tussen de verschillende gemeentelijke diensten en de daaruit voortvloeiende
transparante en consequente communicatie naar de ondernemers toe, kan ervoor
gezorgd worden dat de hinder voor de handelszaken zoveel mogelijk beperkt blijft.
6. 6. 2. 4 B e re ik b a a r he i d t i jd e ns do r p s ke rn v er n i eu w i ng ∞ g oe de
ev e ne me nt e n
Ondanks de beperkte bereikbaarheid van het centrum tijdens de werken kan er toch voor
geopteerd worden om bepaalde evenementen op het marktplein te blijven organiseren,
indien dat logistiek mogelijk blijkt. Dat vermijdt dat Berlaar wegglijdt in een negatief
imago en dat de focus uitsluitend gelegd wordt op de hinder van de werken en de daaruit
vloeiende problematiek.

6.6.3 V ERBETEREN
6. 6. 3. 1 D or p sk er n ve r ni e u w in g ∞ ge en v is i e
Voor de dorpskernvernieuwing wordt er een beroep gedaan op externe expertises van
verschillende aard. Aangezien er momenteel nog geen visie voor lokale economie op punt
staat, is het zeker een optie om ook dat beleidsdomein in al zijn facetten vanuit de
verschillende expertises te laten belichten en gelijktijdig een visie hierrond te formuleren.
Vanuit deze visie kan er dan een open communicatie tussen burgers, handelaars,
experts, aannemer(s) en het bestuur ontstaan, waarbij het aangewezen is om een
communicatieplan uit te werken voor parkeergelegenheid, bereikbaarheid, minder hinder,
premies, …
6. 6. 3. 2 D or p sk er n ve r ni e u w in g ∞ t i j ds b es te d i ng
Zoals reeds aangehaald zal de vernieuwing van de dorpskern een continue communicatie
naar en interactie met de zelfstandige ondernemers en burgers vragen, waardoor de
tijdsbesteding van de dienst Lokale Economie (en waarschijnlijk ook andere diensten van
de afdeling Ruimte) deels aangepast moet worden.
6. 6. 3. 3 D or p sk er n ve r ni e u w in g ∞ ho ge w e rk l as t
De dorpskernvernieuwing zal een verhoogde werklast meebrengen voor de afdeling
Ruimte, waarbij er tijdens de werken absolute prioriteit moet worden gegeven aan de
communicatie naar en de ondersteuning van de zelfstandige ondernemers. Mogelijk
komen andere tijdrovende zaken dan in het gedrang en moeten er keuzes gemaakt
worden.
6. 6. 3. 4 D or p sk er n ve r ni e u w in g ∞ on vo ld o en d e m id d e l en
De dorpskernvernieuwing vraagt om visievorming en opvolging op basis van expertise
waarvoor momenteel de nodige middelen ontbreken bij de dienst Lokale Economie. Een
optie is om vooral een beroep te doen op externe expertise en eveneens een goede
samenwerking te onderhouden met de overige gemeentelijke diensten, waardoor
verschillende expertises gebundeld kunnen worden. Hieraan hangt uiteraard een
kostenplaatje vast.
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6. 6. 3. 5 P a rk ee r ge l eg e nh e id ∞ g e en vi s i e
Berlaar is een parkeervriendelijke gemeente met veel parkeergelegenheid in het centrum
nabij de lokale handelaars (met een aantal kortparkeerzones voor de ‘runshoppers’) en
wenst dit ook zo te houden in de toekomst. Vanuit de dienst Mobiliteit moet een
algemeen parkeerbeleid worden uitgewerkt, dat geïntegreerd wordt in de visie rond
lokale economie. Op deze manier kan een consequente aanpak gehanteerd worden en
hoeft er minder moeite te worden besteed aan tijdrovende individuele aanvragen-opmaat.
6. 6. 3. 6 K e rn w i nk e lg e b ie d ∞ ho g e w er k l as t
Het afbakenen van het kernwinkelgebied gaat gepaard met het stimuleren van de
handelaars om hun zaak te vestigen binnen deze kern en bestaande handelaars die zich
momenteel buiten de kern situeren te motiveren om hun zaak over te brengen naar een
locatie binnen de kern. Dat vereist het uitwerken van een stappenplan met bijvoorbeeld
het uitkeren van (opstart)premies (al dan niet éénmalig), het aantrekkelijker maken van
de dorpskern, het verminderen van leegstand, … Dat brengt extra werklast mee voor de
dienst Lokale Economie. Ook in dit kader moeten er keuzes gemaakt worden en
prioriteiten gesteld.
6. 6. 3. 7 K e rn w i nk e lg e b ie d ∞ on vo l do en d e m id d e le n
Bovenstaande aanpak ter motivatie van de handelaars om zich te vestigen in het
centrum vereist de nodige financiële middelen. Dat kan ten koste gaan van andere acties
indien financieel de nadruk gelegd wordt op het afbakenen van het kernwinkelgebied en
de centralisering van de handelszaken binnen deze kern.

6.6.4 O VERLEVEN
6. 6. 4. 1 G e en v is i e ∞ ho g e we rk be l a st i ng vo or de vo l l ed i ge a fd e l in g
Om de detailhandel te stimuleren en de attractiviteit van Berlaar als handelsgemeente te
verhogen is er nood aan een uitgewerkte beleidsvisie rond lokale economie. Net vanwege
het ontbreken hiervan ontstaat er vaak een ad hoc-probleemoplossende aanpak, wat een
sterke belasting van de afdeling (vaak zijn hier ook andere diensten bij betrokken) tot
gevolg heeft en het risico op fouten verhoogt. Gelukkig zijn de medewerkers sterk
gemotiveerd en vangen ze het ontbreken van een houvast op door continue briefing en
constructief overleg.
6. 6. 4. 2 L ee g st a nd ∞ g ee n v i s ie
Pas wanneer een visie tot stand is gekomen, kan er gekozen worden uit mogelijke acties
om de leegstand in Berlaar concreet aan te pakken: het invoeren van een premiestelsel,
het promoten van pop-up-winkels, het fysiek aantrekkelijker maken van leegstaande
panden door middel van raambeplakking, … Het spreekt voor zich dat de eigenaars van
de leegstaande panden hierin intensief betrokken moeten worden.
6. 6. 4. 3 L ee g st a nd ∞ o nv ol d oe n de mi dd e le n
De aanpak van leegstand vereist financiële middelen, zowel op korte als op lange
termijn. Aangezien er onvoldoende budget beschikbaar is, moet er een keuze gemaakt
worden uit de voorgestelde acties in het detailhandelsbeleidsplan. Ondanks het
ontbreken van middelen zorgt de motivatie van de dienst Lokale Economie voor creatieve
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oplossingen om de zelfstandige ondernemers (waaronder de marktkramers en ambulante
handelskramen) te ondersteunen en op die manier hun klantenpotentieel te bestendigen
of zelfs uit te breiden.
6. 6. 4. 4 E x p e rt i se on tb r ee kt ∞ t i j ds b es te d i ng
Vanwege het ontbreken van de nodige expertise kan de tijdsbesteding van de dienst
Lokale Economie niet optimaal worden ingevuld. Door het gebruik van digitale fora voor
lokale economie en regelmatige interactie met naburige gemeenten kan er vanuit
gedeelde ervaringen een stuk kennis worden opgebouwd. Ook externe expertise, zoals
de detailhandelscoach van de provincie , de VVSG, Igemo en agentschap Ondernemen,
wordt ingezet worden om het gebrek aan eigen deskundigheid te compenseren.
Momenteel wordt er echter veel tijd verloren door het spreekwoordelijke ‘brandjes
blussen’ in plaats van consequent een beleid te kunnen uitbouwen volgens een
overkoepelende visie. De hoge werklast van de dienst Lokale Economie heeft vaak ook
impact op de werklast van de overige diensten van de afdeling Ruimte, omdat de
medewerkers van lokale economie eveneens werken voor andere diensten.
6. 6. 4. 5 B e re ik b a a r he i d t i jd e ns do r p s ke rn v er n i eu w i ng ∞ g ee n v i s ie
De bereikbaarheid tijdens de werken rond de dorpskernvernieuwing vraagt zowel een
mobiliteitsvisie (met als onderdeel een parkeerbeleidsvisie) en een visie rond lokale
economie, die op elkaar afgestemd moeten zijn en gelijktijdig gehanteerd moeten
worden om de situatie voor handelaars, burgers, aannemers en gemeente zo optimaal
mogelijk te houden. Het is dus van groot belang om dergelijke visie op punt te stellen
vooraleer de werken effectief van start gaan, zodat de impact van de werken zo klein
mogelijk wordt gehouden en de bereikbaarheid van de handelszaken zoveel mogelijk
verzekerd wordt.
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7 OP

HET VLAK VAN WONEN EN RUIMTELIJKE

ORDENING
7.1 K ANSEN
Een verstandige beleidsvisie inzake kernverdichting kan ervoor zorgen dat de druk op de
buiten- en openruimtegebieden, die Berlaar nog altijd rijk is, zal afnemen. Deze
beleidsvisie moet aandacht hebben voor het voorzien van meer openbaar en privaat
groen in nieuwe projecten, wat mogelijk gemaakt kan worden door nieuwe woonvormen
en nieuwe technieken. Aandacht voor de zwakke weggebruiker moet aan bod komen bij
de aanleg van nieuwe en de heraanleg van bestaande infrastructuur. Ook bij het
bespreken van nieuwe projecten in binnengebieden moet aandacht besteed worden aan
het creëren of het versterken van doorsteken voor voetgangers en fietsers. Het opnieuw
open maken van trage wegen (voetwegen en kerkwegen) sluit hier nauw bij aan.
De samenwerking met een IOED biedt opportuniteiten om een objectieve regeling uit te
werken waaraan het behoud van het meest waardevolle patrimonium getoetst kan
worden.
Het meervoudige gebruik van gebouwen en infrastructuur leidt tot een duurzaam
ruimtegebruik. Zo kan een parking van een warenhuis ook openbaar gebruikt worden na
de sluitingsuren en kan een sporthal van een school na de schooluren dienst doen voor
sportverenigingen.
Participatie van en informatie aan buurtbewoners moet standaard worden bij een
administratieve goedkeuringsprocedure van grotere projecten om een groter draagvlak
bij de omwonenden te creëren.
Om steeds vaker voorkomende problemen op het terrein te vermijden, is het
aangewezen een regeling uit te werken waarbij bouwlijn en hoogtepeil uitgezet worden
door een landmeter.

7.2 B EDREIGINGEN
De mobiliteitsproblematiek in Berlaar neemt toe. Tijdens de begin- en einduren van de
scholen en Van Hool zijn de grote verkeersassen in het centrum verzadigd. Ook de
parkeerdruk blijft in stijgende lijn gaan.
Bij het beoordelen van plannen en projecten wordt er soms te weinig aandacht besteed
aan de gevolgen voor de ruimere omgeving en aan het creëren van precedenten, ook al
is het project perfect ruimtelijk inpasbaar in zijn onmiddellijke omgeving. De visie en de
plannen die als toetssteen worden gebruikt om een project te evalueren, moeten
voldoende flexibiliteit bevatten. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat een ruimtelijk
waardevol project geweigerd moet worden op basis van bepaalde elementen die niet
voorzien waren bij de opmaak van de visie. De snel evoluerende ruimtelijke inzichten en
tendensen staan haaks op een te strak toetsingskader.
De invoering van de omgevingsvergunning is dermate ingrijpend dat de
gemeentebesturen, die onvoldoende voorbereid zijn, in problemen komen.
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Vele middelgrote en grotere projecten lopen aanzienlijke vertragingen op door
gespecialiseerde advocatenbureaus die in opdracht van belanghebbende derden de
beroepsprocedures tot het uiterste uitputten.
Het streven naar kernverdichting maakt dat de bestaande oudere bebouwing (vaak
ééngezinswoningen) in het kerngebied onder druk komt om plaats te maken voor
efficiëntere en vaak ook hogere (ver)nieuwbouw van meergezinswoningen. Onder die
bestaande ééngezinswoningen bevinden zich vaak ook gebouwen met een hoge
erfgoedwaarde die zo verloren dreigen te gaan voor het nageslacht.

7.3 S TERKTEN
De gemeente verbindt er zich toe elk dossier interdisciplinair aan te pakken. De meeste
dossiers vereisen een brede kijk, waardoor verschillende diensten betrokken kunnen zijn
bij één project/dossier. Een interdisciplinaire aanpak is noodzakelijk om elk
gespecialiseerd aspect van een dossier grondig te kunnen behandelen.
Het afleveren van vergunningen en de behandelingstermijnen zijn bij wet geregeld. De
medewerkers hebben de nodige tools ter beschikking om dit in goede banen te leiden:
databanken, registers, internetsites. De gemeente heeft of haalt voldoende kennis in huis
om de dossiers op een correcte manier af te handelen. Het omgevingsloket is
geïnstalleerd en wordt ondersteund door een deskundige firma. Op regelmatige basis
volgen de betrokken medewerkers intern of extern cursussen om hun kennis op te
frissen en uit te breiden. Daarnaast worden intergemeentelijke infomomenten
georganiseerd met als doel ervaringen uit te wisselen om de interne werking te
vergemakkelijken.

7.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•

zwakke kennis software
ontbreken van een integrale visie
opleidingen Remmicom zijn uitgesteld
personeelstekort: herverdeling taken nodig
structurele samenwerking met andere diensten ontbreekt bij bepaalde projecten
ontbreken van tevredenheidsmetingen
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7.5 C ONFRONTATIEMATRIX

7.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
7.6.1 G ROEI EN
7. 6. 1. 1 V i s i e u it w er k e n ∞ i nt e rd i sc i pl i n a i re a a np a k
De toenemende bevolkingsdruk in verhouding tot de (schaarse) open ruimte noopt tot
het uitwerken van een visie over wonen en ruimtelijke ordening in Berlaar voor de
komende decennia. Het is de bedoeling de huidige bewoonde ruimte in het
centrumgebied zo optimaal en duurzaam mogelijk te gebruiken om op die manier de
niet-bebouwde en open ruimte te kunnen vrijwaren.
Het verleden heeft geleerd dat voor het uitwerken van een visie of een beleid een louter
stedenbouwkundige aanpak te eng is. Milieuaspecten (onder andere behoud en
versterking van openbaar en ander groen, ook in de woonkernen), mobiliteit (onder
andere verkeersveiligheid, het terugdringen van de auto ten voordele van de zwakke
weggebruiker, het terugdringen van de parkeerdruk, …) en aandachtspunten rond
openbare werken (onder andere het aanleggen of wijzigen van infrastructuur) moeten
worden meegenomen in de visie-uitwerking. Overleg over de verschillende afdelingen
heen is daarbij een noodzaak.
7. 6. 1. 2 V i s i e u it w er k e n ∞ i nh o ud e l i jk e k en n i s i s a a nw ez ig
Het feit dat dankzij jarenlange ervaring de nodige inhoudelijke kennis bij de betrokken
gemeentelijke diensten aanwezig is, vormt ontegensprekelijk een grote meerwaarde.
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7. 6. 1. 3 M e e r g r oe n d oo r ni e u we w o on vo r me n ∞ i nt er di s ci p l in a i r e
a a np a k
Nieuwe woonvormen moeten leiden tot meer (openbaar) groen dan een klassieke
verkaveling op eenzelfde oppervlakte, zonder aan woningdichtheid te moeten inboeten.
Dat kan gebeuren door stedenbouwkundige insteken (onder andere meer hoogbouw
maar met verspreide inplanting), maar ook door ingrepen op het gebied van mobiliteit
(ondergrondse parkings, meer aandacht voor fietsenstallingen, …), maatregelen op het
gebied van openbare werken (minder rijweg-infrastructuur, minder ondoorlaatbare
verharding, …) en ten slotte ook zuivere milieu-ingrepen (groendaken, haagafsluitingen,
…).
7. 6. 1. 4 S a me n w er ki ng me t I O ED ∞ i nt er d i sc ip l i n a ir e a a np a k
Het behoud van het waardevolle onroerende historische erfgoed is een belangrijk
aandachtspunt in de huidige nieuwbouw-cultuur. Recent werd de inventaris “Bouwen
door de Eeuwen Heen” reeds geactualiseerd, vervolgens moeten de opgenomen
goederen een zo objectief mogelijke erfgoed-waardebepaling krijgen, die bepalend zal
zijn bij het beoordelen van aanvragen rond verbouwing, functiewijziging of zelfs afbraak.
Hiervoor is de expertise van een externe gespecialiseerde partner of administratie
noodzakelijk. De onlangs opgerichte Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)
Berg en Nete kan deze leemte opvullen.
7. 6. 1. 5 Me e rv o ud i g g eb r u ik v a n r u i mte ∞ in ho u de l i jk e ke n n is i s
a a n wez i g
Eén van de mogelijkheden om zo spaarzaam mogelijk om te springen met de beperkte
ruimte in het bebouwde centrumgebied is het meervoudige gebruik van die ruimte: het
gebruik van een turnzaal of sporthal van een school door verenigingen, het gedeeltelijk
of tijdelijk openstellen van private parken voor het publiek, het openstellen van parkings
van warenhuizen na sluitingsuur, … Dit aandachtspunt moet dienstoverschrijdend aan
bod komen bij visievorming en bij de voorbespreking van grotere projecten of
verkavelingen.

7.6.2 V ERDEDI GEN
7. 6. 2. 1 T e ge d et a i l le e rd e p l a n ne n ∞ ti j di g af l ev e r en ve rg u nn i n ge n
De (te) beperkte bezetting van de dienst Ruimtelijke Ordening zorgt voor conflictsituaties
wanneer de omvangrijke administratieve procedures voor grotere planningsinitiatieven
zoals RUP’s samenvallen met het binnen de wettelijke termijn afhandelen van de lopende
bouw- of omgevingsvergunningen.
7. 6. 2. 2 O m ge v in g s ve r gu n ni n g ∞ t i j di g a f le v er e n v e rg u nn i n ge n
Het vervangen van de analoge bouwvergunning door de digitale omgevingsvergunning
betekent voor de dienst Ruimtelijke Ordening de grootste omschakeling in de jongste 30
jaar, zowel softwarematig als procedureel. Om deze uitdaging met succes te kunnen
aangaan, worden binnen de dienst Ruimtelijke Ordening standaard documenten en
formuleringen uitgewerkt en worden de taken herverdeeld op basis van scheiding van
louter administratie van inhoudelijke behandeling.
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7. 6. 2. 3 V e rt r a gi n g we g en s j ur i d is c h e p ro b l em en ∞ t i j di g af l ev e re n
ve r gu n ni n ge n
Met de omgevingsvergunning werd de afhandelingstermijn van een deel van de
aanvragen teruggebracht van 105 naar 60 dagen. Positief element is dat de adviesvraag
naar Ruimte Vlaanderen (30 dagen) wegvalt. Anderzijds worden de aanvragen
complexer, met een toename van het aantal bezwaarschriften, vaak opgemaakt door
gespecialiseerde advocatenkantoren. De weerlegging hiervan vergt het inroepen van
externe juridische expertise, waardoor het afhandelen van de complexere aanvragen
binnen de vereiste termijn nipt wordt. Dat zijn bovendien aanvragen waarbij het vaak
aangewezen is om het dossier voorafgaand ter bespreking aan het bestuur voor te
leggen, vooraleer er (een week later pas) een beslissing genomen kan worden.
7. 6. 2. 4 M o b i li te i ts pr o bl e m at ie k ∞ in te rd i sc i p li n a i re a a np a k
De mobiliteitsproblematiek hangt nauw samen met de verspreide bebouwing en de
verlinting die moet worden tegengegaan. Dit probleem moet niet enkel
dienstoverschrijdend worden aangepakt, maar ook gemeente-overschrijdend. In het
doorgangsdorp Berlaar vormt het bovenlokale auto- en vrachtwagenverkeer minstens
een even groot probleem als het lokale.

7.6.3 V ERBETEREN
7. 6. 3. 1 V i s i e u it w er k e n ∞ o ntb r ek e n v a n e e n i nt e gr a l e v i si e
De bestaande visie omtrent wonen en ruimtelijke ordening in Berlaar is uitgeschreven in
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat goedgekeurd werd op 28 januari 2010. De
bevolkingstoename, het onder druk komen van de buitengebieden en het omgaan met
nieuwe woonvormen vereisen een actualisatie, een beleidsplan voor minstens twee
legislaturen dat wordt gedragen door politiek, administratie en publiek. Dat beleidsplan
moet worden opgemaakt aan de hand van een inventaris van noden, hiaten en
problemen.
7. 6. 3. 2 M e e r g r oe n d oo r ni e u we w o on vo r me n ∞ on tb r ek en v an e en
i nt eg r a le v is i e
Een belangrijk gegeven dat aan bod moet komen in de te ontwikkelen visie is het
uitgangspunt dat nieuwe woonvormen moeten leiden tot het creëren van meer
(openbaar) groen in het centrumgebied.
7. 6. 3. 3 O p e n r u im te k a n n u no g b eh ou d en w or d en ∞ o nt br ek e n v a n
ee n in te g r a le vi s i e
Eén van de belangrijkste pijlers van het Berlaars ruimtelijk beleid is het stoppen van de
druk op de buitengebieden. De bevolkingstoename moet opgevangen worden in het
centrumgebied, zodat de bestaande open ruimte gevrijwaard kan blijven. Dat is cruciaal
voor het behoud van het landelijke karakter van de gemeente.
7. 6. 3. 4 S a me n w er ki ng me t I O ED ∞ on tb r ek en v an ee n in te g r a le
vi s i e
Het behoud van het nog aanwezige erfgoed in het centrumgebied, in combinatie met de
gewenste verdichting, is een uitdaging waaraan zeker de nodige aandacht besteed moet
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worden. In het verleden werd al te vaak geopteerd voor sloop, zonder een afweging over
de erfgoedwaarde. Het IOED moet een belangrijke externe partner worden in het
opmaken van een visie hieromtrent.
7. 6. 3. 5 Me e rv o ud i g g eb r u ik v a n r u i mte ∞ o nt b re ke n va n ee n
i nt eg r a le v is i e
Het duurzaam omspringen met de beperkt aanwezige ruimte in het centrumgebied is een
must, om de druk op de buitengebieden te doen afnemen. Het meervoudige gebruik van
bepaalde ruimten moet dan zeker een aandachtspunt zijn in de gemeentelijke visieopmaak en de opportuniteit hiervan moet steeds bekeken worden in de voorbespreking
van projecten.

7.6.4 O VERLEVEN
7. 6. 4. 1 T e ge d et a i l le e rd e p l a n ne n ∞ on tb r ek en v an ee n in te g r a le
vi s i e
Al te vaak nog wordt een project, hoe stedenbouwkundig en architectonisch hoogstaand
ook, beoordeeld op basis van de ordening en draagkracht van de onmiddellijke
omgeving, zonder rekening te houden met de gevolgen op mesoniveau. Een innovatief
project op de as Dorpsstraat-Stationsstraat bijvoorbeeld, waarbij zowel een woonblok
tegen de straat als in de tuin wordt voorgesteld, kan hoogwaardige architectuur bevatten
met respect voor ordening en draagkracht van de omliggende omgeving. Door de diepte
van de tuinen is er echter een veelvoud van dergelijke projecten mogelijk in deze
omgeving. Daarom is het belangrijk eerst na te gaan of de nieuw voorgestelde woonvorm
met een quasi verdubbeling van het aantal woongelegenheden de draagkracht van deze
as niet overstijgt.
7. 6. 4. 2 M o b i li te i ts pr o bl e m at ie k ∞ o nt br ek e n v a n e e n i nt eg r a le v is i e
De mobiliteitsproblematiek situeert zich bovenlokaal en lokaal. De bovenlokale
verkeersstromen moeten intergemeentelijk en met de Vlaamse administraties worden
aangepakt. De lokale mobiliteitsproblematiek moet een belangrijke plaats innemen in de
op te maken ruimtelijke gemeentelijke beleidsvisie. Zo moet er aandacht besteed worden
aan:
•
•
•
•
•

nieuwe woonprojecten, bij voorkeur te realiseren in de stationsbuurt (woonwerkverkeer) en nabij de centrumvoorzieningen (scholen, administratieve
diensten, sporthallen)
de inplanting van nieuwe scholen, sporthal, gemeentehuis, …, waarbij rekening
gehouden moet worden met de lokale verkeersstromen
het verbeteren en versterken van de infrastructuur voor de zwakke weggebruiker
fietsenstallingen bij meergezinswoningen
het parkeerbeleid (zones betalend parkeren overwegen, beleid rond kortparkeren
uitwerken, randparkings realiseren, eventueel in samenwerking met privépartners, normen uitvaardigen voor al dan niet ondergronds parkeren op eigen
terrein bij meergezinswoningen, …)

7. 6. 4. 3 O m ge v in g s ve r gu n ni n g ∞ pe r so n ee l st ek o rt
Het in werking treden van het omgevingsdecreet brengt grote uitdagingen met zich mee
voor de vrij krap bemande dienst Omgeving (ruimtelijke ordening en milieu). Volgende

Pagina
216

aandachtspunten dringen zich op:
•
•
•
•
•
•

herverdeling taken (inhoudelijk en administratief)
herschikking personeelsbestand
indien geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn, nagaan of het haalbaar is om
medewerkers die niet tot de dienst Ruimtelijke Ordening behoren, (gedeeltelijk) in
te werken in deze complexe materie
voldoende opleiding
extra opleiding voor back-up administratieve taken
externe opvang van sleutelkennis

7. 6. 4. 4 M o b i li te i ts pr o bl e m at ie k ∞ st ru ct u re l e s a m en w er k in g m et
a nd e re d ie n st e n o nt br e ek t i n b ep a a l de pr o j ect e n
Mobiliteitsproblemen moeten niet enkel worden aangepakt met verkeerstechnische
maatregelen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een zone-30 in een schoolomgeving. Er
moet reeds rekening gehouden worden met de mobiliteitsaspecten bij het verbouwen of
het verplaatsen van een schoolsite of bij het aanleggen van weginfrastructuur in de buurt
van de school. Overleg en samenwerking tussen verschillende diensten, waarbij ook de
mobiliteitstoets op tafel komt, is noodzakelijk bij het voorbereiden en uitwerken van
grote projecten.
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8 OP

HET VLAK VAN MOBILITEIT EN

VERKEERSVEILIGHEID
8.1 K ANSEN
Momenteel is in het centrum op bijna alle parkeerplaatsen langparkeren toegestaan.
Slechts op enkele verspreide locaties is kortparkeren (2 uur) of ultrakortparkeren (30
minuten) ingevoerd. Dat maakt dat wagens mogelijk langdurig in het centrum
geparkeerd staan. Het is wenselijk de parkeercapaciteit te optimaliseren. In plaats van
her en der ad hoc-maatregelen te nemen, moet een algemeen beleid uitgewerkt worden,
waarbij parkeren in Berlaar op gemeentelijk niveau wordt bekeken. Hierbij kan niet
alleen parkeren in het centrum aan bod komen, maar eveneens de bestaande
afsprakennota rond kortparkeren en een nieuwe afsprakennota rond
mindervalideparkeerplaatsen. De geplande dorpskernvernieuwing biedt een uitzonderlijke
kans om een nieuw parkeerbeleid uit te werken en dat te implementeren in het nieuwe
ontwerp. Op deze wijze is de infrastructuur onmiddellijk afgestemd op de uitgewerkte
visie en is het voor burgers eenvoudiger om zich aan te passen.
Momenteel geldt er in de gemeente Berlaar een parkeerverbod voor voertuigen van +3,5
ton in het centrum. Er worden alternatieve parkeerplaatsen aangeboden (Hellegatstraat,
parking sporthal ’t Stapveld, Liersesteenweg, …), maar een uitbreiding dringt zich op. Zo
wordt de parking in de Hellegatstraat uitgebreid om nog meer parkeergelegenheid voor
vrachtwagens te kunnen aanbieden. Het is belangrijk om tijdig te anticiperen en alle
mogelijkheden te onderzoeken en te benutten waar mogelijk. Op deze wijze kan aan de
vraag voldaan worden wanneer deze zich stelt.
Signalisatievergunningen leggen momenteel een hoge werkdruk op de dienst Mobiliteit.
Aanvragen worden regelmatig laattijdig aangevraagd, waardoor andere taken in het
gedrang komen. Het werken op afspraak is alvast een stap in de goede richting, omdat
het toelaat de aanvragen te bundelen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te
maken over hoe er moet worden omgegaan met dringende aanvragen. Het consequent
naleven van de termijnen zorgt voor een vlottere en betere dienstverlening en
optimaliseert de interne werking. Het implementeren van een digitale aanvraag van
signalisatievergunningen zou de dienstverlening nog performanter kunnen maken en
beperkt de administratieve rompslomp. Dat kan via een webformulier, waaraan diverse
voorwaarden en eventueel zelfs een betaalmodule gekoppeld zijn. Hierdoor worden ook
de last minute-aanvragen weggewerkt, wat meer tijd creëert in de dienst Mobiliteit.
Voor signalisatievergunningen voor een periode van minder dan 30 dagen worden er
momenteel geen kosten aangerekend. Ook het leveren, ter beschikking stellen en
ophalen van de signalisatie gebeurt kosteloos. Nochtans betekent de opmaak van een
signalisatievergunning een administratieve tijdsinvestering die niet te verwaarlozen is.
Daarnaast is er ook een materiaalkost voor de signalisatie (aankopen, onderhouden,
herstellen en vernieuwen van de uitgeleende verkeersborden). In nabijgelegen
gemeenten wordt hiervoor een beperkte, niet-kostendekkende, vergoeding gevraagd. Die
motiveert de aanvrager bovendien om de inname te beperken in tijd en ruimte, waardoor
de hinder voor de bevolking vermindert. Het invoeren van dergelijk retributiereglement is
ook in Berlaar een mogelijkheid. Hiervoor moet dan wel een aangepaste procesflow
worden uitgewerkt.
De verkeersonveilige situatie voor zwakke weggebruikers in het centrum kan in een
aantal gevallen opgelost worden door de aanleg van gescheiden fietspaden, maar vaak is
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dat niet mogelijk. Een optie is dan om alternatieve trage wegen aan te leggen die naar
het centrum of schoolomgevingen leiden. Een duidelijke communicatie en de nodige
straatnaamborden en wegwijzers kunnen dit trage-wegennetwerk promoten. Een
comfortabele en veilige trage verbinding tot aan de juiste bestemming zorgt ervoor dat
de auto meer aan de kant wordt gelaten en maakt de publieke ruimte aangenamer.
Berlaar heeft een apparaat in bruikleen van de provincie waarmee fietsers geteld kunnen
worden. Dat toestel mag gebruikt worden op voorwaarde dat er minstens drie keer per
jaar gedurende minstens 14 dagen wordt geteld op bepaalde locaties. Dat gebeurde
echter niet consequent. Het is wenselijk om hier in de toekomst maximaal op in te
zetten. De tijdsinvestering is beperkt en de resultaten kunnen zowel nu als in de
toekomst interessante informatie aanleveren. Op basis van statistieken kunnen te nemen
beslissingen onderbouwd worden.
Elektrische fietsen zijn in populariteit aan het toenemen en dit niet enkel voor functioneel
vervoer, maar ook voor recreatieve doeleinden. Om toeristen naar Berlaar te lokken is
het bijgevolg belangrijk om ook laadpunten voor elektrische fietsen te voorzien. De
dorpskernvernieuwing creëert reeds een opportuniteit. Het is aangewezen om de
plaatsing van laadpunten mee op te nemen in de ontwerpplannen voor de heraanleg van
de Markt. Er kan verder ook nagedacht worden over het installeren van verschillende
laadpunten in de respectievelijke dorpskernen en gehuchten.
In veel steden en gemeenten is autodelen reeds bijzonder succesvol gebleken. Hoewel
Berlaar niet heeft deelgenomen aan de opstart in Vlaanderen, is het niet te laat om
alsnog op de kar te springen. Autodelen heeft bijzonder veel potentieel en heeft zowel
voordelen voor de gebruikers als voor de lokale overheden en wegbeheerders. Er zijn
intussen verschillende spelers op de markt met ieder hun eigen karakteristieken. Er zijn
aanbieders met een eigen vloot en er zijn aanbieders zonder een eigen vloot. De
aanbieders met een eigen vloot kunnen verder onverdeeld worden in subcategorieën. Zo
zijn er partners die vragen om de wagen steeds naar dezelfde plek terug te brengen
(roundtrip) en zijn er aanbieders waarbij het mogelijk is de wagen op een andere locatie
achter te laten (oneway). Onder beide categorieën zijn er aanbieders met vaste
standplaats en zonder vaste standplaats. Binnen de aanbieders zonder eigen vloot zijn er
ook talloze samenwerkingen en concepten mogelijk. Autodeelorganisaties proberen ook
op andere wijze de aandacht te trekken. Zo zijn er autodeelorganisaties die enkel
elektrische voertuigen aanbieden en hierdoor het duurzame karakter nog versterken. Als
gemeente is het mogelijk om het eigen wagenpark te delen. Dat heeft als voordeel dat
de wagens ’s avonds en in het weekend ook gebruikt worden. Het eigen wagenpark delen
kan op twee manieren. Het is mogelijk om de eigen dienstvoertuigen te delen met
technologische ondersteuning van een autodeelorganisatie. Daarnaast is het ook mogelijk
om het eigen wagenpark stelselmatig te vervangen door deelwagens. Voor Berlaar is
voornamelijk de tweede optie interessant gelet op de leeftijd van het wagenpark. Op
deze wijze kan op relatief eenvoudige en kostenefficiënte wijze het wagenpark verjongd
worden. Bij stedenbouwkundige projecten kan er opgelegd worden om autodelen te
integreren in het project, eventueel met als compensatie dat er minder parkeerplaatsen
gerealiseerd moeten worden. Bij de verkoop van de nieuwbouwappartementen wordt dan
onmiddellijk het juiste doelpubliek aangetrokken.
De Lijn heeft een rapport opgemaakt over de toegankelijkheid van de bushaltes op
Berlaars grondgebied. Hieruit blijkt dat er quasi geen bushaltes in Berlaar goed
toegankelijk zijn voor de verschillende doelgroepen. Er heerst een zeer grote
achterstand. Het is aangewezen om de komende jaren de nodige maatregelen te treffen
aan de belangrijkste bushaltes in Berlaar om de toegankelijkheid te verhogen. De
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heraanleg van de dorpskern creëert hier een belangrijke kans. Er heerst echter, in het
kader van het project rond basisbereikbaarheid, bijzonder veel onzekerheid over de
bestaande busverbindingen en bushaltes.
Een overeenkomst met Inter werd afgesloten in 2016. Deze overeenkomst houdt in dat
Inter geraadpleegd kan worden bij elk nieuw project waarin aandacht moet gaan naar
toegankelijkheid. Deze overeenkomst biedt de kans om de openbare ruimte op dat vlak
op te waarderen.

8.2 B EDREIGINGEN
Door de wijze waarop mobiliteit is gegroeid in Vlaanderen en de heersende
ruimteverdeling tussen de verschillende weggebruikers is er te weinig plaats voor
voetgangers en fietsers. In buitengebieden kan dit opgelost worden door
grondoverdracht (eventueel onteigening) of door de regelgeving te veranderen (inrichting
fietsstraten, autoluw maken van straten, …). In centrumgebieden is dat moeilijker,
rekening houdende met de bouwlijn en de verkeersintensiteit. Desalniettemin is het
wenselijk om te streven naar meer ruimte voor zwakke weggebruikers en oplossingen te
zoeken voor de gekende problemen. In Berlaar zijn de huidige voetpaden bijna overal te
smal. Volgens de normen van het Vademecum moet een voetpad minimaal 1,5 meter
breedte hebben. Mogelijke uitzonderingen hierop zijn de lijnversmalling en de
puntversmalling. Bij een lijnversmalling mag de breedte van het voetpad beperkt worden
tot 1,2 meter over een afstand van maximaal 10 meter. Aan het begin en het einde van
deze strook moet een ruimte voorzien zijn van 1,5 meter op 1,5 meter om met een
rolstoel te kunnen manoeuvreren. Ter hoogte van een puntversmalling op een voetpad
(bijvoorbeeld door een lantaarnpaal) moet het voetpad een minimale breedte van 90
centimeter hebben. Voor fietspaden zijn er soortgelijke richtlijnen opgemaakt. Deze
minimumeisen worden in Berlaar nergens gehaald.
Bij het openstellen en instandhouden van trage verbindingen ontstaat er dikwijls veel
tegenstand. Trage wegen verdwijnen meer en meer vanwege problemen omtrent het
private karakter en de beschermende houding van eigenaars van de betreffende
percelen. Het verplicht inpassen van trage wegen in bebouwde gebieden gaat soms ten
koste van de belevingswaarde en het comfort van de trage weg. Als compromis met de
eigenaar wordt soms beslist de ‘last’ tot een minimum te beperken. Een voorbeeld
daarvan is een trage weg met minimale breedte tussen twee afsluitingen. De
belevingswaarde van deze verbinding is nihil. Het bestuur moet hier eisen durven stellen.
De minimale breedte moet gerespecteerd worden en de wandelervaring moet optimaal
blijven. Indien nodig is een bredere inname vereist. Er is een mentaliteitswijziging nodig
rond trage wegen, waarbij het belangrijk is de positieve punten onder de aandacht te
brengen. Bovendien moet het algemeen belang primeren.
Diverse wegenwerken (zowel in uitvoering als nog gepland) zullen een grote druk
veroorzaken op de kern. De wegenwerken hebben een stevige impact op de
doorstroombaarheid en de levenskwaliteit. Daarnaast heeft meer en haastiger verkeer
een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Ook voor de lokale handelaars zullen er
bepaalde gevolgen zijn: de verminderde bereikbaarheid van het centrum kan een
financiële impact meebrengen. Het is belangrijk om in alle fasen van de
infrastructuurprojecten aandacht te hebben voor de mobiliteit om de diverse negatieve
gevolgen tot een minimum te beperken.
Daar waar basisbereikbaarheid kansen creëert, zorgt het ook voor bedreigingen. Binnen
de vervoerregio Mechelen is Berlaar een grensgemeente, die economisch minder
interessant is voor De Lijn in vergelijking met de centrumgebieden. De stem van Berlaar
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is daarom beperkt. Het aanbod aan openbaar vervoer in Berlaar zal vermoedelijk
afnemen in de toekomst en moet opgevangen worden door het vervoer op maat. De
vrees is echter dat Berlaar ook hiervoor te kleinschalig is.
De bouw van appartementen zorgt ervoor dat er openbare parkeerplaatsen verdwijnen.
Daar waar de bestaande, oudere woningen geen garage of private parkeerplaats hebben
(en de eigenaar veelal ook geen wagen), moeten er bij nieuwbouwprojecten wel
autostaanplaatsen voorzien worden. Deze staanplaatsen zijn bereikbaar via een
toegangsweg aan de voorzijde. Voor deze toegangsweg verdwijnt vanzelfsprekend de
parkeerplaats op het openbaar domein. Het is aangewezen om meerdere bouwprojecten
gelijktijdig uit te voeren of op elkaar af te stemmen, zodat er één gezamenlijke inrit kan
worden voorzien. Op deze wijze gaan er minder openbare parkeerplaatsen verloren dan
wanneer er aan elk individueel perceel een inrit wordt gecreëerd.

8.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•
•

coherent overleg met politie
mobiliteitsambtenaar heeft voor twee gemeenten gewerkt (overdracht kennis)
flexibiliteit van de administratieve pool
expertise
er staan belangrijke projecten op stapel
kleinschalig – overzichtelijk
grote betrokkenheid

8.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•

geen coherent mobiliteitsbeleid/visie
weinig communicatie tussen de verschillende diensten
financiële middelen
weinig tijd om expertise uit te bouwen
mobiliteitsambtenaar is eilandpositie
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8.5 C ONFRONTATIEMATRIX

8.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
8.6.1 G ROEI EN
8. 6. 1. 1 P a rk ee r be l ei d ui t we rk e n ∞ e x pe rt i s e i n hu i s
Er bestaat momenteel geen parkeerbeleid in Berlaar, maar er is wel expertise in huis om
dit op te maken. Hierop kan dan ook volop worden ingezet. Het uitwerken van een visie
vraagt expertise en tijd, maar biedt het voordeel dat er achteraf sneller en eenvoudiger
beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.
8. 6. 1. 2 A l te r n at i e ve n z o ek e n i n t r ag e v er b i nd i ng e n ∞ ex p e rt i se i n
hu i s
Er is weinig tot geen mogelijkheid om in de dorpscentra of langs drukke
verbindingswegen meer ruimte te creëren voor de zwakke weggebruikers. Bij de
dorpskernvernieuwing wordt hierin uiteraard maximaal geïnvesteerd. Alternatieven
kunnen worden gezocht in trage verbindingen. Voor de opmaak van een trage wegenplan
gaf Igemo reeds een aanzet, die verder moet worden uitgewerkt met aandacht voor
zowel functionele als recreatieve verbindingen. Het is belangrijk om klachten en
meldingen over afgesloten trage wegen goed en snel op te volgen. Dat is mogelijk door
de aanwezigheid en de expertise van de mobiliteitsambtenaar. Bovendien kunnen er
indien nodig juridische procedures opgestart worden. Het is belangrijk om ook deze
laatste stap te zetten om duidelijk te maken dat er een actief en consequent beleid
gevoerd wordt.
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8. 6. 1. 3 A u to de l e n ∞ ex pe rt i s e i n hu i s
Er kan onderzocht worden of er voldoende draagvlak is in Berlaar aan de hand van
enquêtes en onderzoek. De locaties van ophalen/terugbrengen moeten doordacht
gekozen worden. Cambio voert dit soort van marktonderzoek zelf uit.
8. 6. 1. 4 P a rk ee r be l ei d v o or vr a ch t w a ge n s u it w e rk en ∞ ex p e rt i se i n
hu i s
Bij het uitwerken van een parkeerbeleid voor vrachtwagens moet er rekening gehouden
worden met het al dan niet bestendigen van de keuze voor de parking van sporthal ’t
Stapveld. Deze parking heeft nu achteraan een zone voor vrachtwagens, maar er worden
vaak evenementen georganiseerd waarbij het noodzakelijk is om de volledige parking vrij
te houden. Het is dikwijls moeilijk om de vrachtwagenbestuurders hiervan tijdig op de
hoogte te brengen en een waardig alternatief binnen aanvaardbare afstand te voorzien.
Dat kan impliceren dat deze parking minder gebruikt wordt door de
vrachtwagenbestuurders vanwege het onvoorspelbare karakter, waardoor andere
parkings mogelijk overbelast worden. Daarnaast geeft dit ook een foutief beeld van de
nood aan vrachtwagenparkings. Het is essentieel om een goed beleid uit te werken rond
het creëren van geschikte en aantrekkelijke vrachtwagenparkings.

8.6.2 V ERDEDI GEN
8. 6. 2. 1 M o b i li te i t ti j de n s we rk e n ∞ co he r en t o ve r l eg met po l it i e
De mobiliteit tijdens de infrastructuurwerken zal sterk in het gedrang komen. Dat vormt
een belangrijke bedreiging, waartegenover tegelijk een belangrijke sterkte staat,
namelijk het coherent overleg met de politie. Er is momenteel een maandelijks overleg
met de korpschef over mobiliteit, maar daarnaast wordt er bij signalisatievergunningen
ook frequent advies gevraagd aan de lokale politie. Een consequente en transparante
communicatie tussen aannemer, bestuur en bevolking is een must. Indien de werken of
de impact ervan gemeentegrensoverschrijdend zijn, moeten de overlegmomenten
ingepland worden tussen alle betrokken gemeenten, al dan niet in aanwezigheid van de
aannemer(s). Het is bij werken van dergelijke orde bovendien aangewezen om een
communicatieplan op te maken.
8. 6. 2. 2 V e r w ac ht i ng e n o ve rt r ef fe n dr a a gk r ac ht d ie n s t ∞ f l ex i b i li te i t
va n de a dm i n is tr a ti ev e p oo l
Daar waar de hoge verwachtingen de draagkracht van de dienst overtreffen, is de
flexibiliteit een belangrijke sterkte hierin. Er worden momenteel reeds veel taken
succesvol doorgegeven aan de administratieve pool, waardoor er voor de
mobiliteitsambtenaar meer tijd vrijkomt om inhoudelijk, projectmatig en beleidsmatig te
werken.

8.6.3 V ERBETEREN
8. 6. 3. 1 P a rk ee r be l ei d ui t we rk e n ∞ g ee n c o he r en t m ob i l it ei t sb e le i d
Aangezien het parkeerbeleid een onderdeel vormt van het mobiliteitsbeleid, kunnen deze
twee visies niet afzonderlijk worden opgesteld, maar vraagt de opmaak van het eerste
automatisch een doordachte visie rond het tweede.
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8. 6. 3. 2 P a rk ee r be l ei d ui t we rk e n ∞ t e w e i ni g t i j d om m ee r t e o e n
d an b r an d je s t e b l us s e n
Hoewel het belangrijk is om een parkeerbeleid uit te werken, is de dienst op dit ogenblik
aangewezen op het blussen van brandjes. De recente voltijdse inschakeling van de
mobiliteitsambtenaar biedt hiervoor mogelijk een oplossing. Zodra het beleid op punt
staat, wordt het eenvoudiger om aanvragen te beoordelen en consistent te reageren.
Door minder te focussen op individuele aanvragen (ad hoc-werken), maar veeleer een
globale richtlijn toe te passen, komt er enerzijds meer tijd vrij in de dienst Mobiliteit en
wordt er anderzijds een consequent beleid gecommuniceerd naar de burgers toe.
8. 6. 3. 3 D ig i t al e a a nv r a ge n si g n a li s at ie v er g un n i ng e n ∞ te we i n ig
ti j d o m m ee r t e d o en d a n b r an d j es t e b l us s e n
Een kans om meer ruimte te creëren, maar ook om een betere dienstverlening te kunnen
aanbieden, is de digitale aanvraag (en verwerking) van signalisatievergunningen. Om het
nodige vooronderzoek hiervoor uit te voeren, moet er tijd worden vrijgemaakt.
8. 6. 3. 4 A u to de l e n ∞ g ee n c oh e r en t mo bi l it e it s be l e id
Het autodelen kan vanuit het duurzame mobiliteitsaspect een opportuniteit zijn voor de
gemeente om bij te dragen tot een milieubewust beleid (wat overigens ook kadert in het
burgemeestersconvenant). Dit moet een onderdeel vormen van een overkoepelende
mobiliteitsvisie die essentieel is voor de gemeente. Breder gezien moet autodelen zelfs
geïmplementeerd worden in de ruimtelijke visie van de gemeente. Kiezen voor het einde
van de klassieke verkaveling betekent meteen ook het promoten van duurzame mobiliteit
en autodelen.

8.6.4 O VERLEVEN
8. 6. 4. 1 W ei n ig r u i mte vo o r z w akk e w eg g eb r ui ke r s o p be p a a ld e
pl a a t se n ∞ ge e n c oh e re nt mo b i li te it sb e l ei d
De combinatie van de beperkte ruimte voor de zwakke weggebruiker en de afwezigheid
van een coherent mobiliteitsbeleid creëert een kritiek onderwerp voor Berlaar. Door het
gebrek aan een duidelijke gemeentelijke visie rond mobiliteit ontstaat het gevaar dat ook
bij nieuwe projecten te weinig aandacht wordt besteed aan de infrastructurele
maatregelen voor de zwakke weggebruiker. Ook hier dringt een overkoepelende
mobiliteitsvisie die rekening houdt met alle van toepassing zijnde aspecten zich op.
8. 6. 4. 2 V e r dw i j n e n p a rk ee r p l a at se n v e r su s ap p a rt em e nt en ∞ g e en
co he r en t m ob i l it ei ts be l e id
Omdat er geen coherent mobiliteitsbeleid is, wordt er vandaag ook niet ingespeeld op de
parkeerplaatsen die verdwijnen naar aanleiding van de bouw van meergezinswoningen.
Een goed mobiliteitsbeleid is nodig om de negatieve gevolgen hiervan tot een minimum
te beperken of zelfs om te buigen naar een positief gevolg. Een continue interactie tussen
de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening is vereist om een accuraat en haalbaar
parkeerbeleid uit te werken en op te volgen.
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8. 6. 4. 3 M o b i li te i t ti j de n s we rk e n ∞ w ei n i g co mm u n ic a ti e t us s e n
ve r sc h il l e nd e d i e n st en
De mobiliteit zal sterk beïnvloed worden door de geplande werken. Om de hinder te
beperken is het belangrijk om goed te communiceren onderling en af te stemmen tussen
de verschillende diensten. Dat is momenteel een zwak punt waaraan moet worden
gewerkt, zodat er een consequente en heldere communicatie naar de betrokken
doelgroepen kan worden gevoerd.
8. 6. 4. 4 V e r w ac ht i ng e n o ve rt r ef fe n dr a a gk r ac ht d ie n s t ∞ te w e in i g
ti j d o m m ee r t e d o en d a n b r an d j es t e b l us s e n
De nood aan een visie rond mobiliteit kan opgevangen worden door de recente voltijdse
aanstelling van de mobiliteitsambtenaar. Hiervoor moet de huidige ad hoc-werkwijze
verlaten worden en moeten de verwachtingen worden bijgestuurd.
8. 6. 4. 5 V e r w ac ht i ng e n o ve rt r ef fe n dr a a gk r ac ht d ie n s t ∞ f i n an ci ë l e
mi d de l en
De middelen voor mobiliteit zijn van die aard dat er keuzes moeten worden gemaakt,
waarbij een overkoepelende gedragen duurzame mobiliteitsvisie prioriteit heeft. De
wensen en voorstellen van burgers zijn vaak financieel niet haalbaar voor de gemeente,
zeker niet op korte termijn.
8. 6. 4. 6 C on f l ict e n ro n d t r ag e we g en ∞ f in a n ci ë l e m id d el e n
Er doen zich steeds meer conflicten rond trage wegen voor. Hierdoor zijn trage wegen
ernstig bedreigd en is het niet eenvoudig om ze in stand te houden. Dat vraagt
bovendien telkens een financiële inspanning. De voordelen en mogelijkheden van trage
wegen verantwoorden de inspanningen die op financieel vlak moeten gebeuren.
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9 OP

HET VLAK VAN ECOLOGIE EN MILIEU

9.1 K ANSEN
Binnen de huidige maatschappij is duurzaamheid een aanvaard thema. Het algemeen
besef dat deze thematiek de nodige aandacht vereist, zorgt ervoor dat medewerkers en
burgers vatbaar zijn voor sensibilisering op het vlak van duurzaamheid. De mogelijkheid
om een gedegen visie en beleid uit te werken wordt op deze manier realistisch. In de
zijlijn hiervan kan er aan een duurzaam aankoopbeleid gewerkt worden.
Voor een duurzaam groenonderhoud wordt er geopteerd voor de heraanleg van groene
openbare ruimten naar gemakkelijk te onderhouden groen. Anderzijds moeten er
praktische hulpmiddelen worden voorzien, zoals de aankoop van een onkruidborstel, ter
vervanging van de pesticiden.
Enkele grote kansen wat betreft duurzame ontwikkeling liggen in de gemeentelijke
gebouwen en het wagenpark. Een degelijk en accuraat gebouwenbeheer kan bijvoorbeeld
zorgen voor een daling van CO2-uitstoot. Hiervoor zijn investeringen nodig. Daarnaast
draagt een vernieuwing van het wagenpark bij tot een ecologisch verantwoorde
omgeving. Het werken met accugereedschap kan een kans betekenen. De gemeente
Berlaar zit in een project met VOKA en de KULeuven, waarin studenten de gemeentelijke
gebouwen en het wagenpark onderzoeken op mogelijkheden om meer milieubewuste
keuzes te maken in de toekomst.
De opwarming van de aarde, de ecologische voetafdruk, de gevolgen voor de toekomst,
… zullen een groot effect hebben op de jongere generatie. Daarom is het belangrijk om
ook scholen te betrekken in het duurzaamheidsverhaal. Momenteel werken zij mee aan
projecten zoals afvalarme school, maar de uitbreidingsmogelijkheden zijn legio.

9.2 B EDREIGINGEN
Het ad hoc-werken leidt ertoe dat de langetermijnvisie in het gedrang komt. Vanwege
het voorlopig nog lage draagvlak en een te grote diversiteit aan acties vallen er weinig
structurele (gedrags)veranderingen binnen de organisatie te merken Ook de
afhankelijkheid van kennis en expertise van derden speelt hierin een rol.
De bevolking heeft hoge verwachtingen wat betreft het groenonderhoud in de gemeente.
Wegens het weren van pesticiden is er een intensiever groenonderhoud nodig.
Door de bouwwoede van de afgelopen jaren komen het openbare en het private groen
onder druk te staan.

9.3 S TERKTEN
De gedrevenheid en inzet bij de interne medewerkers is groot. Het inzicht dat duurzame
ontwikkeling belangrijk is, groeit bij iedereen. Het besef dat het bestuur hier een
voorbeeldfunctie in heeft, zorgt er voor dat de visie en het beleid gewijzigd kunnen
worden. Om de acties meer kracht bij te zetten, zijn er verschillende
bijscholingsmogelijkheden of organisaties. Aangezien duurzame ontwikkeling een
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algemeen thema is dat via vele kanalen doorsijpelt, krijgt het wereldwijd grote aandacht.
De gemeente Berlaar werkt op een laagdrempelige manier aan ecologie en milieu door
een systeem voor meters en peters zwerfvuil uit te werken en te faciliteren.

9.4 Z WAKTEN
Duurzame ontwikkeling is een organisatiebreed thema. Elke dienst zou een automatische
reflex moeten maken naar dit onderwerp, in alle projecten en acties. Het is niet
realistisch om alle domeinen van duurzaamheid te beheersen. De expertise rond
bepaalde thema’s zou moeten worden ingebouwd bij de diensten die er mee
geconfronteerd worden. Door de tijdsdruk en het personeelstekort komt dit in het
gedrang en is er ook geen tijd voor samenwerking tussen de diensten. Om dit allemaal te
kunnen bereiken, moet er voldoende tijd geïnvesteerd worden in sensibilisering en
informatie.
Doordat Berlaar een klein lokaal bestuur is, moeten medewerkers vaak veel verschillende
taken opnemen. Versnippering van thema’s tussen diverse collega’s is dan ook niet
ongekend.
De langetermijnvisie moet nog verder aangepast worden en dat staat haaks op het adhoc-werken dat op regelmatige tijdstippen gevraagd wordt. Om een doordachte visie en
beleid rond duurzame ontwikkeling uit te dragen naar de burgers is ook sensibilisering en
betrokkenheid van externen nodig. Het feit dat burgers moeilijk te bereiken en te
engageren zijn, zorgt voor een moeilijkere implementatie van de thema’s.

9.5 C ONFRONTATIEMATRIX
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9.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
9.6.1 G ROEI EN
9. 6. 1. 1 O p st a rt g e bo u w en be h e er ∞ i nz ic ht d a t d u urz a a mh e id
be l a ng r i jk i s
Een lokaal bestuur speelt een voortrekkersrol, vervult een belangrijke voorbeeldfunctie
naar andere bedrijven en inwoners van de gemeente. De erkenning dat duurzame
ontwikkeling een belangrijk thema is, zorgt ervoor dat de opstart van een
gebouwenbeheer prioritair wordt. In samenwerking met VOKA en KULeuven onderzoeken
studenten in het project Less CO2 hoe Berlaar kan besparen op CO2-uitstoot. Het
gebouwenbeheer is daar een belangrijk onderdeel van. Het project resulteert in een
rapport, waarin ook kansen naar de toekomst staan beschreven. Dat kan een eerste
aanzet vormen tot een onderbouwd en verantwoord gebouwenbeheer.
9. 6. 1. 2 A a n p a ss i n g a a nk oo p be l e id ∞ i nz ic ht d at d u ur z a a mh e id
be l a ng r i jk i s
Doordat duurzame ontwikkeling zijn plaats krijgt in de hele organisatie en een
aanpassing van de globale visie mogelijk is, zou ook het aankoopbeleid aangepast
moeten worden. Het aanpassen van bestekken, het bewust maken van medewerkers, het
aanreiken van hulpmiddelen, … zou ertoe moeten leiden dat de aangekochte producten
steeds een duurzaam karakter hebben en zo passen bij het imago van de organisatie.
9. 6. 1. 3 S en s i bi l i s e r in g m e de w e rk er s ro nd d uu rz a a mh e id ∞ i nz ic ht
d at d u u rz a am he i d be l a ng r i jk i s
Om als organisatie het juiste imago uit te stralen, zijn de medewerkers belangrijke
ambassadeurs. Een doorgedreven communicatie over het gevoerde duurzaamheidsbeleid
is van essentieel belang. Hiervoor zijn tijd en middelen (vormingsbehoefte) erg
belangrijk. Daarnaast is een professionele houding van de medewerkers vereist om de
nodige gedragenheid te creëren.
9. 6. 1. 4 N i e u we di r ect i e s c ho ol ∞ i nz ic ht d at d u u rz a am he i d
be l a ng r i jk i s
De kinderen van vandaag zijn de toekomst. Het is belangrijk dat zij zich het thema
duurzame ontwikkeling eigen maken. De gemeentelijke basisscholen spelen hierin een
hoofdrol, omdat ze enerzijds als instituut het goede voorbeeld moeten geven en
anderzijds de duurzaamheidsthema’s op een pedagogische wijze moeten aanbrengen.
Hierin zijn samenwerkingen met externen mogelijk, bijvoorbeeld het project MOS-school
van de provincie Antwerpen.
9. 6. 1. 5 H e r a a n le g gr o en ∞ i nz ic ht d a t du u rz a am h e id be l a ng r i jk is
Binnen de gemeentelijke diensten is het beleid rond onkruidbestrijding verder
doorgevoerd. Onkruidbestrijders worden zo veel mogelijk afgestoten, waardoor het
gebruik van pesticiden is afgebouwd. Een inventarisatie van het bestaande groen wordt
opgemaakt. De gemeente heeft ingezet op het inrichten en onderhouden van de
kerkhofomgevingen. Bij de plantenkeuze wordt er zoveel mogelijk geopteerd voor
diversiteit en eenvoudige onderhoudbaarheid.
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9. 6. 1. 6 S en s i bi l i s e r in g m e de w e rk er s ro nd d uu rz a a mh e id ∞
ge d re v en h ei d / inz et
Om het thema duurzame ontwikkeling te laten doorsijpelen in alle diensten en niveaus
van de organisaties is het van essentieel belang dat er in de hele organisatie
ambassadeurs gevonden worden. Zij kunnen een groter draagvlak creëren en
meewerken aan een plichtsbewuste organisatie.
9. 6. 1. 7 A a n p a ss i n g a a nk oo p be l e id ∞ vo o rb e e ld fu nc t i e
Het bestuur heeft als organisatie een voorbeeldfunctie. Om het aankoopbeleid op een
structurele wijze aan te pakken, is het nuttig om voldoende expertise en ondersteuning
in huis te halen.

9.6.2 V ERDEDI GEN
9. 6. 2. 1 P er ce pt i e pu b l iek ov e r g r oe no n de r ho u d ∞ inz i cht d at
du u rz a am h e id be l a ng r i jk is
De verwachtingen bij de bevolking liggen hoog, ook wat betreft groenonderhoud. Het is
belangrijk te communiceren en te informeren over lopende en afgewerkte projecten.
Positieve zaken communiceren via de gemeentelijke infokanalen verhoogt de
betrokkenheid. Ook het informeren en communiceren met interne diensten en
medewerkers is van groot belang. Dat zorgt voor een brede gedragenheid binnen de
organisatie.
9. 6. 2. 2 P er ce pt i e pu b l iek ov e r g r oe no n de r ho u d ∞ v oo rb e e ld fu nc t ie
De voorbeeldfunctie van de gemeente als organisatie is op alle vlakken van groot belang.
Het bestuur toont hoe het groenonderhoud wil aanpakken en wat de visie daaromtrent is.
Als gevolg van enkele belangrijke beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld het weren van
pesticiden) wordt er aan een betere bewustwording gewerkt en krijgen ook burgers
alternatieve mogelijkheden aangereikt. De wedstrijd ‘Groene Lente’, waaraan de
gemeente kan deelnemen, onderstreept het belang van bloemeninitiatieven, nieuwe
groenprojecten, water- of bijenvriendelijke realisaties, … op het openbaar domein.
9. 6. 2. 3 G r oe n o n d er d ru k d oo r b o u w w oe de ∞ v i s ie b in ne n be l e id i s
l ic ht j es ve r a nd e rd
Er wordt intussen volop gewerkt aan een visiebepaling binnen het bestuur (zie punt 7).
9. 6. 2. 4 O n d er h ou d v a n g r oe n wo r dt i nt en s i ev e r ∞ v oo r be e ld f un ct ie
Als gevolg van de beleidsbeslissing om pesticiden te mijden, wordt het groenonderhoud
een heel stuk intensiever om hetzelfde straatbeeld en dezelfde properheid te behouden.

9.6.3 V ERBETEREN
9. 6. 3. 1 S en s i bi l i s e r in g m e de w e rk er s ro nd d uu rz a a mh e id ∞ t e w e i ni g
ti j d vo o r s e n si b i li se r i ng / co mm un i c a ti e
De hervormingen in visie en beleid moeten doorgetrokken worden naar alle diensten.
Hiervoor is de ondersteuning en controle van de managementfuncties nodig. Daarnaast is
het essentieel dat er voldoende gedragenheid is bij het bestuur. Zij zijn tenslotte
Pagina
229

ambassadeurs, intern en extern. Naast deze bestuursploeg zijn ook interne
ambassadeurs bij de personeelsleden van groot nut. Ze zorgen voor meer voeling en (de
mogelijkheid tot) enthousiasme op de werkvloer. Om mensen ‘vatbaar’ te maken voor
deze algemene thema’s is het van belang goed te communiceren en sensibiliseren.
Prioriteiten bepalen en niet te veel hooi op het vork (willen) nemen zijn belangrijk om
een geslaagd gevoel bij de medewerkers te creëren.
9. 6. 3. 2 A a n p a ss i n g a a nk oo p be l e id ∞ l a n ge t e rm i j nv i s ie st a at h a ak s
op a d h oc- w e rk en
Het toepassen van een duurzaamheidscheck of duurzaamheidscriterium bij aankopen of
gunningen is een belangrijk signaal dat ervoor kan zorgen dat de organisatie haar
voorbeeldfunctie vervult. Het ad hoc-werken of dringende opdrachten brengen dit echter
wel eens in het gedrang. De duurzaamheidscriteria worden dan gemakkelijk aan de kant
geschoven. Dat moet vermeden worden; voor alle aankopen moet er consequent
éénzelfde beleid gevolgd worden.

9.6.4 O VERLEVEN
9. 6. 4. 1 T e gr ot e d i ve r s it ei t a a n ac ti e s ∞ pe r so n ee l st ek or t/ t ij d sd r uk
Als gevolg van een te grote diversiteit aan acties is er een personeelstekort en heerst er
tijdsdruk. Enkele mogelijke oplossingen zijn:
•
•
•
•

prioriteiten bepalen – bijvoorbeeld één thema per kwartaal of jaar
extra personeel
inzetten op een beperkt gamma aan acties
herverdeling van taken

Daarnaast moeten alle vormen van ad hoc-activiteiten en ad hoc-beslissingen vermeden
worden.
9. 6. 4. 2 P er ce pt i e pu b l iek ov e r g r oe no n de r ho u d ∞ t e w ei n i g t ij d v oo r
se n s ib i l i se r i ng /c o mm un i c at ie
Via de gemeentelijke infokanalen kan het publiek op de hoogte worden gehouden van de
het groenonderhoud en de keuzes die daarin worden gemaakt.
9. 6. 4. 3 T e gr ot e d i ve r s it ei t a a n ac ti e s ∞ t e v e el ve r sc h i ll e nd e t ak e n
u it t e vo e r en
Doordat er erg veel acties en taken zijn, worden ze te oppervlakkig uitgevoerd, waardoor
niet de nodige diepgang wordt bereikt. Het thema duurzame ontwikkeling heeft nood aan
een groepsgevoel en herkenbaarheid om acties te doen slagen en te laten doordringen.
Prioriteiten bepalen is belangrijk.
9. 6. 4. 4 A f h an k e l i j k h ei d v a n de r de n ∞ g ee n s am e n we r ki ng t u s se n
ve r sc h il l e nd e d i e n st en
Op dit ogenblik is er onderling te weinig kennis over ieders takenpakket. Daardoor
gebeurt het wel eens dat er naast elkaar wordt gewerkt of dat er taken worden
afgeschoven. Daarnaast is dienstoverstijgend overleg nodig voor een thema als
duurzaamheid.
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10 O P

HET VLAK VAN OPENBARE WERKEN

10.1 K ANSEN
Het is aangewezen om bij wegeniswerken het totaalpakket te bekijken en waar mogelijk
gelijktijdig de verschillende delen van het openbaar domein (voetpad, rijbaan, fietspad,
parkeerstrook, …) aan te pakken, zodat de hinder zoveel mogelijk geconcentreerd wordt
in één periode. Zo kunnen problemen ook fundamenteel worden aangepakt. Wegen
kunnen versmald worden ten voordele van fiets- en voetpaden. Ook de groenaanplant
kan mee opgenomen worden in de structurele aanpak. De keerzijde van de medaille is
wel dat de kosten per straat die wordt aangepakt groter zijn en dat er minder wegen op
dezelfde termijn kunnen worden aangepakt. Bij deze totaalaanpak moet er telkens
bekeken worden of sommige verhardingen effectief nodig zijn en of deze eventueel
verwijderd kunnen worden. Op deze locatie kunnen de grachten opnieuw opengelegd
worden of kan er groen worden aangeplant. Het verwijderen van deze verhardingen heeft
zowel op korte als op lange termijn verschillende voordelen. Op korte termijn zal dit de
waterinfiltratie verhogen en de straat en omgeving leefbaarder maken door de
aanwezigheid van meer groen. Op langere termijn zal dit de kosten voor het bestuur
drastisch drukken, omdat er minder verhardingen moeten worden hersteld bij
onvermijdelijke verzakkingen of beschadigingen. Ook het aansluiten van
nutsvoorzieningen zal op deze manier eenvoudiger en dus ook goedkoper worden.
De heraanleg van de Markt heeft een invloed op mobiliteit, leefbaarheid van de kern,
omwonenden, inwoners die het plein gebruiken, lokale economie, … Vooraf is een goede
communicatie nodig en moet het nodige draagvlak gecreëerd worden. Iedereen heeft
immers een mening over hoe het nieuwe dorpsplein eruit moet zien, maar al die
meningen zijn niet eenvoudig verenigbaar. Bovendien is Berlaar een
doorgangsgemeente, zodat er ook een oplossing qua mobiliteit moet worden uitgewerkt.
Er zijn een aantal problemen (te weinig plaats voor de zwakke weggebruiker, filevorming
tijdens de spits, voldoende parking, voldoende stallingen voor fietsen, plaats voor de
markt, …) die opgelost moeten worden door de nieuwe aanleg. Het is niet makkelijk om
dit alles te combineren.
De opmaak van een huisstijl voor het openbaar domein vereenvoudigt de afstemming
van straatmeubilair en andere zaken op elkaar. Een huisstijl, gecombineerd met een
raamcontract, zal ook de werklast verminderen doordat de procedure korter en
efficiënter wordt. Bovendien zal de huisstijl ervoor zorgen dat het openbaar domein van
Berlaar een uniformere uitstraling krijgt.
De opmaak van een gebouwenbeheersysteem heeft als bedoeling om zowel de werklast
als het ad hoc-werken te verminderen. Het systeem laat toe om preventief maatregelen
te nemen en vervangingen planmatig op te volgen, zodat er niet overhaast moet worden
opgetreden na defect. Vervangingen en keuringen kunnen op deze manier ook
gegroepeerd uitgevoerd worden, wat het onderhoud efficiënter en goedkoper maakt.
Door gebruik van GIS kan veel in kaart gebracht worden en kennis gedeeld worden met
medewerkers. Indien medewerkers uitvallen of vervangen worden, is de info makkelijk
raadpleegbaar.
Door de gemeentelijke projecten in te geven via GIPOD zijn alle nutsmaatschappijen op
de hoogte van de werken op Berlaars grondgebied. Hierdoor kunnen zij hun eigen
interventies hierop afstemmen en zoveel mogelijk coördineren. Ook De Lijn gebruikt dit
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platform om tijdig omleidingen voor vervoerslijnen te kunnen inplannen.
Bij nieuwe verkavelingen, aanleg van wegen of vernieuwen van voet- en fietspaden
worden vergaderingen met nutsmaatschappijen ingepland om alle werken zoveel
mogelijk synchroon te laten verlopen. Adviesraden zoals Gecoro worden te weinig
geconsulteerd. Het is echter niet eenvoudig om de timing waarbinnen adviezen gevraagd
worden aan het bestuur af te stemmen op het vergaderritme van adviesraden. Een
goede procedure, die beschrijft welke instantie wanneer geconsulteerd moet worden, kan
helpen om naar ontwikkelaars toe helder te communiceren.
Door burgers vroeg bij een project te betrekken, vergroot het draagvlak, verkleint het
risico op klachten en krijgen ze de mogelijkheid om mee te brainstormen. Dat resulteert
vaak in bepaalde ideeën of inzichten die nuttig kunnen zijn voor bestuur of ontwerper.

10.2 B EDREIGINGEN
Subsidiedossiers moeten vaak prioritair behandeld worden vanwege de financiële
voordelen voor de gemeente. De procedures zijn echter vaak log, zwaar en tijdrovend,
waardoor ze een mogelijke bedreiging vormen voor de overige taken van de afdeling
Ruimte.
De te plaatsen signalisatie zou vaak eenvoudiger kunnen, indien afgestapt wordt van
bepaalde principiële visies zoals die momenteel worden gehanteerd door de
politiediensten. Het consequent weigeren van het gebruik van het bord ‘Voetgangers hier
oversteken’, waardoor er steeds een noodvoetpad rond de werf aangebracht moet
worden, is hiervan een voorbeeld van. Bij zeer strenge controles op grote werken
betekent dit quasi altijd dat er aanpassingen aan de signalisatie moeten gebeuren en dat
er door de aannemer bijkomende signalisatie gehuurd moet worden, wat zich doorrekent
in de kostprijs van het project.
De juridische context rond private wegen is niet makkelijk toepasbaar en helder,
waardoor er vaak problemen ontstaan op het vlak van openstelling en onderhoud van
trage wegen. De problemen bij private wegen die eigendom zijn van verschillende
eigenaars, zijn des te groter. Vaak is het statuut van een weg niet helemaal duidelijk of
zijn erfdienstbaarheden door verjaring ontstaan, maar is het moeilijk om dit op een
overtuigende wijze aan te tonen. Het bewijsmateriaal dat verzameld moet worden is een
tijdsintensieve bezigheid en kan niet zonder meer voor het volledige grondgebied in orde
worden gebracht.
Juridische dossiers slepen soms zeer lang aan, waardoor er een stand still-periode
ontstaat. Juridische dossiers kosten vaak ook handenvol geld en zijn arbeidsintensief. De
afdeling Ruimte zelf is over het algemeen onvoldoende op de hoogte van juridische
kwesties, waardoor de afhankelijkheid van externen verhoogt. Deze worden ook soms
ingeschakeld bij te hoge werkdruk of complexe dossiers, wat dan weer invloed uitoefent
op de timing.

10.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•

brede inzetbaarheid medewerkers
goede samenwerking - kennisdeling
politiek verantwoordelijke is altijd bereikbaar en ondersteunt dienst
laten werken in talent
goede voorbereiding
Pagina
232

•
•
•
•
•
•
•
•

samenwerking met andere diensten
veel inzet
korte opvolging werken
goede administratieve ondersteuning
duidelijke lastenboeken
veranderingsbereid
flexibiliteit
overleg openbare werken

Het overleg openbare werken heeft als voordeel dat de stand van zaken van alle
projecten overlopen wordt. Deadlines en dringend aan te leveren zaken worden hier
uitvoerig besproken, waardoor vermeden wordt dat dossiers blijven liggen.
•

opleidingen

Door het volgen van opleidingen wordt er gestreefd naar minder afhankelijkheid van
externe bureaus. Na verloop van tijd zal dat de kostprijs van projecten verminderen.

10.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

achterstand onderhoud/grote werken
te weinig werklieden (elektricien, loodgieter, groen)
werkplek
juridische kennis
interne/externe meldingen via Atrium
groenonderhoud
kleine gemeente
halftijdse ICT-ondersteuning
communicatie bij projecten

Door een consequente en transparante communicatie over projecten en werken in de
gemeente, kunnen veel tijdrovende individuele vragen van burgers vermeden worden.
Dikwijls zijn inwoners gefrustreerd, omdat ze laat op de hoogte werden gebracht en
hinder ondervinden. Door tijdsgebrek is de communicatie niet steeds consequent en door
wisselende opdrachten soms ook niet transparant.
•

veel grote projecten tegelijk

Doordat enkele projecten vertraging hebben opgelopen, zijn er momenteel een vijftal
grote werken tezamen in uitvoering. Dat heeft zijn weerslag op de mobiliteit in Berlaar en
op de interne werkdruk.
•

werklast

Zie opmerking hierboven. Een gevolg daarvan is dat er minder aandacht kan worden
besteed aan een aantal andere vragen.
•

ad hoc-werken

Voor de opvolging van de kleinere en grotere projecten wordt er momenteel nog geen
algemene planning gevolgd, maar de prioriteiten worden bekeken. Doordat veel werk is
blijven liggen, komen er soms dringende bestellingen tussen die eerst behandeld moeten
worden. Dat bemoeilijkt het systematisch werken.
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•

projectmanagement

Projecten moeten structureler worden aangepakt, zodat leermomenten kunnen worden
uitgebouwd en verzilverd. Dat gebeurt nu veeleer intuïtief, maar een nieuwe medewerker
moet steeds starten van een blanco blad. Door alle projecten op te nemen in
projectfiches en in te schrijven in de organisatiebrede projectmethodologie, worden er
geen stappen overgeslagen en worden ze per kwartaal gemonitord.

10.5 C ONFRONTATIEMATRIX

10.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
10.6.1 G ROEIEN
10 .6 .1 .1 P r o je ct m a n ag e me nt ∞ g oe de vo or b e re i di n g
De goede samenwerking in de dienst Openbare Werken is een niet te onderschatten
sterkte. Iedereen in de dienst heeft zijn sterke punten en talenten en heeft kennis en
ervaring opgedaan in vorige projecten of door anciënniteit. Deze kennis wordt vaak
onderling uitgewisseld, zowel tijdens overlegmomenten of ter plaatse aan de bureaus.
Ook door samenwerking met studiebureaus wordt tijdens projecten extra kennis
vergaard en binnen de dienst gedeeld. Dat maakt dat projecten steeds grondiger worden
voorbereid, waardoor de uitvoering beter verloopt. Indien dat gekoppeld kan worden aan
het projectmanagement dat opgestart is, kan deze samenwerking nog meer vruchten
afwerpen. Per project kan de totaalaanpak in de projectfiche worden opgenomen. Fouten
uit het verleden kunnen zo vermeden worden in de toekomst. Dat resulteert in
inhoudelijk sterkere dossiers. Bovendien gaat dit het ad hoc-werken tegen en ontstaat de
kans om te werken met grotere opdrachten of bestellingen, waardoor schaalvoordeel
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optreedt, maar waardoor eveneens de werklast daalt.
10 .6 .1 .2 G eb o u we nb e he e r ( p re ve nt i ef on d er h ou d ) ∞ g oe d e
vo or b er e i di n g
De opmaak van een gebouwenbeheersysteem waarin preventief onderhoud is
opgenomen, zorgt ervoor dat ad hoc-herstellingen vermeden kunnen worden en dat de
werken beter kunnen worden ingepland. Door het preventief onderhoud ontstaan er
minder acute problemen en vermindert het aantal dringende en tijdrovende interventies.
De instelling van de dienst om dossiers steeds goed voor te bereiden en geleerde lessen
in de praktijk te brengen vormt een goede basis om het gebouwbeheersysteem zo
volledig mogelijk uit te bouwen.
10 .6 .1 .3 B ur g er s b i j p ro j ec te n bet r e k k e n ∞ go e de vo o rb e re i d in g
Een transparante communicatie over projecten naar de burgers toe is een grote kans om
de projecten zo vlot mogelijk te laten verlopen (bijvoorbeeld geen beroepsprocedures).
Door de vlotte beschikbaarheid van de politiek verantwoordelijke kan er eenvoudig en
frequent overleg plaatsvinden. Hij is vaak op de hoogte van de situatie ter plaatse en van
het project op zich. Hij is eveneens aanspreekbaar voor de burgers, waardoor problemen
sneller aangekaart kunnen worden. De projectcommunicatie en eventuele
participatietrajecten moeten van bij het begin van start gaan om de temperatuur bij de
burgers te kunnen opnemen. Op deze manier kan het project hiermee in de mate van het
mogelijke rekening houden.

10.6.2 V ERDEDI GEN
10 .6 .2 .1 A d h oc w er k e n ∞ go e de vo or b er e id i n g
Door de goede samenwerking en collegialiteit onderling is de dienst in staat om bepaalde
dringende problemen snel op te lossen. Dat is echter geen goede basiswerking en
constant ad hoc-werken moet vermeden worden. Het maakt de dienst echter wel flexibel
om zich in onvoorspelbare situaties aan te passen. Deze sterkte moet worden gebruikt
om een totaalaanpak uit te werken als oplossing voor het ad hoc-werken. Dat kan door
de gecombineerde kennis en capaciteiten in te zetten. Indien de dienst per kwartaal een
duidelijke lijst met planning kan voorleggen, kunnen managementteam en college op
transparante wijze de prioriteiten bepalen. Zodra ook de inkomende meldingen
gestroomlijnd geraken, kunnen die meteen mee in deze planning worden opgenomen.
10 .6 .2 .2 Co mm u n i ca ti e bi j w e rke n ∞ g o ed e v oo r be r e id i ng
De communicatie bij werken loopt momenteel nog stroef. Door een goede interne
voorbereiding te combineren met de participatie van de burger zouden ontwerpen niet
alleen beter gedragen, maar ook ruimer gestoffeerd en gefundeerd kunnen raken. De
slagkracht om deze communicatie waar te maken ontbreekt momenteel nog. De kennis
ervoor is niet aanwezig in de dienst Openbare Werken en de tijd ervoor ontbreekt bij de
Communicatiedienst. Omdat er geen communicatieplannen uitgewerkt worden en er geen
vaste structuur gevolgd wordt bij projecten, wordt de externe communicatie vaak over
het hoofd gezien of gebeurt ze last minute.
10 .6 .2 .3 W e rk d ruk ∞ b re d e i nz et b a a rh e i d m ed e w er k e r s
De werkdruk stijgt jaar na jaar, vooral door de grote achterstand op het vlak van
onderhoud van gebouwen en wegenis. Tezamen met de vele projecten en de
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dagdagelijkse werking betekent dat voor de dienst Openbare Werken een dik belegde
boterham. Door wijzigende regelgeving kwamen er intussen ook een aantal
verplichtingen bij. Door de goede samenwerking en de personeelsversterking van de
laatste jaren raken de dringendste prioriteiten rond. Collega’s nemen werk van elkaar
over in functie van deadlines en medewerkers worden ingezet op hun talenten om zo snel
en efficiënt mogelijk te werken. Dat is enkel mogelijk door de goede sfeer en de
bereidheid van collega’s om elkaar te helpen. Door het projectmanagement binnen de
dienst op te zetten, kan de kennisdeling ruimer op gang komen en ontstaat er een vaste
structuur die als leidraad voor projecten kan dienen.
10 .6 .2 .4 Z w a re ( s ub s i di e )p r oc ed u re s ∞ go ed e v o or b er ei d i ng
De subsidieaanvragen bij het Vlaamse of federale niveau zijn vaak omslachtig en de
richtlijnen zijn niet altijd even makkelijk interpreteerbaar zonder juridische achtergrond.
Vaak ontbreekt zelfs de tijd om uit te zoeken welke subsidies voorhanden zijn. Ook de
steeds veranderende wetgeving brengt extra werklast met zich mee. Procedures zijn erg
administratief en laten weinig marge voor fouten. Burgers laten zich meer gelden en
dienen vaker beroep in, waardoor de procedures nog langer worden. Door een goede
voorbereiding te koppelen aan het projectmanagement voor openbare werken, kunnen
de vruchten van een zware procedure geplukt worden bij een volgend gelijkaardig
project. In de voorbereiding moet eveneens een duidelijke externe communicatie worden
geïntegreerd om de kans op beroepen te verkleinen.

10.6.3 V ERBETEREN
10 .6 .3 .1 T ot a a l a a np a k (c o nc ep t) w e ge n /h u i s st i jl ∞ ac ht er s t al l i g
on d er h ou d /g r ot e w er ke n
Om het achterstallige onderhoud in te halen moet de opmaak van bepaalde bestekken
worden uitbesteed. Voor wegenis zou het masterplan wegen geactualiseerd moeten
worden en uitgebreid naar fiets- en voetpaden, trage wegen en eventueel het volledig
openbaar domein. Dat betekent een grote werklast, maar creëert een zeer goed
instrument om ook voor het beheer van het openbaar domein een preventief onderhoud
op te zetten. De rijbaan, voet- en fietspaden moeten meer als geheel aangepakt worden.
Zo kunnen pragmatische totaaloplossingen gerealiseerd worden. Dat vraagt echter meer
voorbereidingstijd. Vaak vormen grondinnames of onteigeningen obstakels, zeker bij
nieuwe fietspaden of trage verbindingen. Vele wegen in Berlaar zijn private wegen met
openbaar karakter of zijn door dertigjarige verjaring openbaar domein, maar de meeste
burgers zijn hiervan niet op de hoogte. Dat geeft soms de nodige problemen in projecten.
10 .6 .3 .2 P r o je ct m a n ag e me nt ∞ a ch t er s t al l i g o nd e rh o u d/ g ro te
w er ke n
Het projectmanagement brengt alle info en kennis samen van vorige projecten. Dat moet
blijven evolueren om de projecten te optimaliseren. Het is echter intensief om dit
projectmanagement op te starten wanneer er al een grote werkdruk heerst.

10.6.4 O VERLEVEN
10 .6 .4 .1 W e rk d ruk ∞ a ch te r st a l l ig o nd e rh o ud / gr ot e w er ke n
Door de achterstand in het onderhoud van gebouwen en de heraanleg van wegen is een
grote inhaalbeweging noodzakelijk. Bovendien sluipen er ad hoc-opdrachten tussen de
grote werken in. Dat creëert een behoorlijke werkdruk. Een masterplan wegen/openbaar
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domein kan een instrument zijn om de prioriteiten te bepalen en aan te passen wanneer
nodig. Het geeft de dienst genoeg ademruimte om projecten af te werken en tegelijk een
deel van het achterstallige onderhoud in te halen.
10 .6 .4 .2 W e rk d ruk ∞ t e w ei n i g w e rk l ie d en
Door een tekort aan werklieden moeten ook kleine opdrachten uitbesteed worden. Dat
vergroot de administratieve procedurelast. Indien bijvoorbeeld de wegenploeg versterkt
zou worden, zouden kleine werken meer in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden.
Momenteel kunnen enkel kleine herstellingen, signalisatievergunningen en het aanleggen
van opritten door de eigen ploeg gebeuren. De stijgende werkdruk in combinatie met een
gebrek aan technisch personeel zorgt ervoor dat taken soms niet tijdig of niet grondig
worden uitgevoerd. Wanneer dat resulteert in klachten van burgers of van het bestuur,
ontstaat er een vicieuze cirkel die nog meer werkdruk genereert.
10 .6 .4 .3 W e rk d ruk ∞ w e rkp l ek
De werkplek van de dienst Openbare Werken is volledig ongeschikt om geconcentreerd
en efficiënt te werken. Te veel medewerkers zitten samen in een te kleine ruimte,
waardoor de productiviteit vermindert en de werkdruk nog meer toeneemt.
10 .6 .4 .4 T e z w a re ei s e n s i gn a l i s at i e do or po l it i e ∞ t e w ei n i g
w er k l i e de n
De politie stelt bij werken, uitgevoerd door gemeente en particulieren, zeer zware eisen
qua signalisatie. Dat brengt zowel voor het opmaken van de vergunningen als voor het
plaatsen van de signalisatie veel werk met zich mee. Het gebrek aan werklieden vormt
daarbij vaak nog een bijkomend probleem.
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11 O P

HET VLAK VAN WERKEN

11.1 K ANSEN
•
•
•
•
•
•

flexwerken
levenslang leren – aangepast vormingsbeleid
uitwerken leeftijdsbeleid
hoger inzet sociale economie
gebruik tewerkstellingsmaatregelen
inzet werklozen als vrijwilliger

11.2 B EDREIGINGEN
•
•
•
•

bijblijven – langer werken
mensen die structureel uit de boot vallen
vicieuze cirkel kansarmoede
ouder wordend medewerkers-korps

11.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

nieuwsbrief uit het MAT
personeelsbevragingen
ruimte voor verbeterideeën
goed opvolgingsinstrument (indicatoren)
uitgebreid aanbod personeelsacties
goed afdelingsoverleg
functionerings- en evaluatiecyclus
positieve audit

11.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•

kenniseilanden binnen organisatie
interne kennis administratieve vaardigheden
verschillende niet-compatibele programma’s binnen organisatie
kennisoverdracht bij uitstroom
perceptie dat inspraak ‘fake’ is (BAT)
werkdruk
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11.5 C ONFRONTATIEMATRIX

11.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
11.6.1 G ROEIEN
11 .6 .1 .1 Fl ex w e rk en ∞ r u im te vo o r ve r be te r id e eë n
Een effect van flexwerken is dat er minder overuren (aan %) gepresteerd worden,
waardoor de aanwezigheid stijgt. Flexbureaus zorgen voor een ruimtelijke besparing,
maar zorgen ook voor meer rust. Flexwerken biedt de mogelijkheid om meer te werken
op drukkere momenten en dat dan te compenseren wanneer het rustiger is. Er doet zich
ook een positief effect op het welzijn van de medewerkers gelden door een verbetering
van de werk-privébalans. De prestaties verbeteren, omdat werkmomenten vrijer gekozen
kunnen worden en er dus met het individu rekening kan worden gehouden (bijvoorbeeld
avondmensen versus ochtendmensen).
11 .6 .1 .2 Fl ex w e rk en ∞ u it g eb r e id a a nb od p er s on e e ls ac ti e s
De tendens van Berlaar om als werkgever in te zetten op het welzijn van haar
medewerkers uit zich meer en meer in het invoeren van systemen van flexwerken en in
een uitgebreid aanbod aan personeelsacties.
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11.6.2 V ERDEDI GEN
11 .6 .2 .1 B i jb l i jv e n t i jd e n s l a n ge r we rk en ∞ u it g eb r e id a a nb od
pe r so n ee l s ac t ie s
De sterke inzet op levenslang leren en de hoge investering in vorming zorgen ervoor dat
de tendens om langer te werken opgevangen kan worden zonder dat medewerkers het
gevoel krijgen niet meer mee te zijn of ‘uit te bollen’. Oudere medewerkers kunnen zeker
een meerwaarde betekenen als buddy voor jongere medewerkers op de werkvloer, die
kunnen profiteren van een mentor met jarenlange ervaring. Ook omgekeerd kan de
oudere medewerker nieuwe inzichten opdoen vanuit het werken met jongere collega’s.

11.6.3 V ERBETEREN
11 .6 .3 .1 Le ve n s l a ng l er e n ∞ in te r n e k en n i s ad m in i st r a ti ev e
va a r d ig h ed e n
Strengere tests bij aanwerving – vooral gericht op technologische tendensen en
computerskills – kunnen ervoor zorgen dat de interne kennis administratieve
vaardigheden versterkt wordt. Ook hier betekent de investering in een kwalitatief en
uitgebreid opleidingsaanbod een meerwaarde. In sommige gevallen is zelfs voorzien dat
een bepaalde bijscholing opgelegd kan worden.
11 .6 .3 .2 Le ve n s l a ng l er e n ∞ k e nn i s ei l a n de n
Het levenslang leren houdt ook aspecten in van interne kennisdeling om de
kenniseilanden zoveel mogelijk weg te werken. Hierbij kan het buddysysteem (ouderenieuwere werknemer) zijn waarde bewijzen.
11 .6 .3 .3 Le ve n s l a ng l er e n ∞ k e nn i s ov er d r ac ht bi j u it s tr oo m
Een buddysysteem kan er eveneens voor zorgen dat er tijdig wordt geanticipeerd op
uitstromende collega’s en dat de kennisoverdracht gewaarborgd wordt. Dat kan
geïntegreerd worden in de dagelijkse werking.

11.6.4 O VERLEVEN
11 .6 .4 .1 O u de r wo rd e nd me d e we rk e r s-k o rp s ∞ k e n ni s e i l an d en
Gezien de gemiddelde leeftijd van de centrale administratie in Berlaar aan de hogere
kant ligt, moet er volop ingezet worden op kennisoverdracht, zodat de dienstverlening
gegarandeerd blijft. Het documenteren van werkwijzen en processen en de uitbouw van
een intranet zijn tools die dit kunnen ondersteunen.
11 .6 .4 .2 O u de r wo rd e nd me d e we rk e r s-k o rp s ∞ k e n ni s o ve r dr a ch t b i j
u it st ro om
Door te werken met een systeem van overlappingsperiodes bij pensionering kan
geanticipeerd worden op kennisverlies bij uitstroom. Ook de inzet op interne
kennisoverdracht is hier belangrijk (buddysysteem, uitwerken van processen en
standaardprocedures, productfiches, intranet, …).
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12 O P

HET VLAK VAN TECHNOLOGIE

12.1 K ANSEN
Flexibiliteit is een kernbegrip in de digitale samenleving. Bepaalde administratieve zaken
moeten met zo weinig mogelijk handelingen zo snel mogelijk afgehandeld geraken. En
dat bovendien zonder gebonden te zijn aan tijd of plaats. Door (nieuwe) technologieën te
implementeren kan de dienstverlening op bepaalde vlakken een versnelling hoger
schakelen. Dat zorgt niet alleen voor tijdswinst voor de burger (die bijvoorbeeld niet
langer twee of drie keer naar het gemeentehuis moet komen voor een product), maar
maakt het voor de medewerker ook makkelijker om zijn tijd efficiënter in te plannen. De
mogelijkheid om een aantal producten via het e-loket aan te vragen, vermindert op
bepaalde momenten de druk voor medewerkers (die met minder lange wachtrijen
geconfronteerd worden).
De structurele digitale afhandeling van poststukken is een stap in het uitgebreide
digitalisatieproces van Berlaar. Het postregistratiesysteem is daarbij een onderdeel van
een groter geheel. In een eerste fase zorgt digitale postregistratie voor duidelijkheid en
efficiëntie (alle poststukken zijn digitaal terug te vinden), in een tweede fase maken ze
mee deel uit van een volledig digitaal dossier.
In de informatiemaatschappij van vandaag is een goede analyse van gegevens en
tendensen cruciaal om beter in te spelen op de verwachtingen van burgers en steeds
verder te groeien. Omdat bepaalde gegevens automatisch gegenereerd worden via de
nieuwe (digitale) technologieën, is de rapportering niet alleen sneller, maar ook
correcter.
Door het stijgende belang van informatisering moet de administratie interne kennis
opbouwen. Burgers verwachten een snelle dienstverlening. Die kan gegarandeerd worden
wanneer de interne werking in hoge mate gedigitaliseerd is. Essentieel hierbij is dat de
werkingsmiddelen doordacht gekozen en ingezet worden en dat de mogelijkheden ervan
optimaal benut worden.
Flexwerken is een nieuwe werkstijl met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van werken. Het
is een effectievere manier van werken en biedt voordelen voor zowel werkgever als
werknemer, die een optimale balans tussen werk en privé kan houden. De organisatie
krijgt daardoor niet alleen gelukkige medewerkers, maar kan ook werken naar de
optimale bezettingsgraad van het personeel in piekmomenten.

12.2 B EDREIGINGEN
De digitale kloof is er nog steeds en verschuift naar het niet kunnen werken met internet.
Zeker in een vergrijzende maatschappij blijft er voldoende aandacht nodig voor ‘digitaal
analfabetisme’. De analoge alternatieven blijven noodzakelijk voor bepaalde doelgroepen.
Burgers koesteren steeds hogere verwachtingen en vragen snelheid, efficiëntie en
flexibiliteit. De druk op medewerkers neemt toe. Voor een overheid is het echter niet
altijd evident om met elke technologische vernieuwing meteen mee te zijn.
Doordat hoe langer hoe meer gegevens elektronisch verwerkt worden, vormt het
uitvallen van ICT-systemen een reëel risico. Om dit risico te managen, is een goede
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kennis van de eigen installatie belangrijk. Als het mogelijk is, worden redundante
systemen voorzien. Bij de aankoop van infrastructuur moet er geëvalueerd worden in
welke mate de leverancier hierin een rol moet spelen.
Binnen de organisatie is er een toenemend gebruik van gespecialiseerde software om de
diverse taken af te handelen. Door de steeds veranderende regelgeving moet de software
ook mee evolueren. Om zeker te zijn dat de investering op termijn zal blijven renderen,
is een goede leverancier met voldoende ervaring en capaciteiten een vereiste.
Gemeente en OCMW werken met zeer persoonlijke gegevens van burgers. Die moeten
vertrouwelijk behandeld worden en het bezit van deze gegevens is aan strenge wettelijke
verplichtingen onderworpen. In dat verband is de GDPR-verordening geen eenvoudige
klus. Tegelijkertijd verlangt de burger een vlotte service van de diensten. De combinatie
van deze twee zaken maakt dat er veel aandacht moet worden besteed aan de
beveiliging van de infrastructuur, zodat het risico op onbedoelde lekken van informatie
tot een minimum beperkt blijft.

12.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•
•

gedrevenheid/vooruitstrevendheid
bewustzijn van het belang van technologie
samenwerking met andere besturen
degelijk onderzoek van de noden (pragmatisme)
samenwerking met andere diensten
opstart klantencontactcenter
koppeling Neptunus – Atrium

12.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interne opleidingen ontbreken
verschillende snelheden
tijdsgebrek
werklast automatisering/digitalisering
geen totaaloverzicht van software en links
telefooncentrale belast internetverbinding
onvoldoende coördinatie verbeterideeën
moeilijke afstemming IT tussen diensten
‘onderscholing’ software bij medewerkers
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12.5 C ONFRONTATIEMATRIX

12.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
12.6.1 G ROEIEN
12 .6 .1 .1 Sn e l le r e di e n stv e r le n i ng ∞
ge d re v en h ei d /v oo ru i ts tr e ve n dh e id
De burger heeft steeds hogere verwachtingen. Snelheid, efficiëntie en flexibiliteit zijn
daarbij de absolute streefwaarden. Om aan die verwachtingen te kunnen blijven voldoen,
moet een organisatie haar digitale dienstverlening zorgvuldig uitbouwen. Door processen
te digitaliseren (door onder meer de implementatie van een e-loket en een digitaal
evenementenloket) wordt tijdswinst voor de burger en de medewerker gecreëerd. Die
tijdswinst, gekoppeld aan een klantgerichte en klantvriendelijke instelling, voedt de
gedrevenheid van de medewerkers en zorgt zo voor een snelle en efficiënte
dienstverlening.
12 .6 .1 .2 Fl ex w e rk en ∞ g ed r ev e nh e i d/ vo o ru i ts tr e ve n d he i d
Flexibel werken is een nieuwe werkstijl met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van werken.
Door de medewerkers de kans te geven om werk en privé te balanceren, worden ze
gelukkiger en meer gemotiveerd. Het creëert voor de organisatie bovendien een
opportuniteit om toe te werken naar een optimale bezettingsgraad.
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12 .6 .1 .3 E -l ok et ∞ b e w u stz i jn v an h et b e l a ng v an t ec h no l og i e
Een volwaardig e-loket kan de werkdruk van een aantal processen verlagen. Omdat
burgers zich niet meer voor alles naar gemeente of OCMW hoeven te verplaatsen,
ontstaan er minder lange wachtrijen aan de loketten. Ook voor de medewerker levert het
voordelen op, want zijn werktijd kan efficiënter benut worden. Om optimaal van alle
voordelen van digitalisering te kunnen genieten, moeten burgers de werking van het eloket kennen. Pas wanneer de mogelijkheden voldoende duidelijk zijn en iedereen zich
bewust is van het belang van deze technologie, bereikt het e-loket zijn reële potentieel.
Binnen de organisatie beseft iedereen het belang van technologie en de voordelen die
eraan gekoppeld zijn. Medewerkers kunnen op die manier mee optreden als
pleitbezorgers en ambassadeurs van het e-loket.
12 .6 .1 .4 N ie u w e t ec hn o lo g i sc he mo ge l i jk he d en ∞ b e w us tz i jn v an
he t b e l an g v a n t ec hn o lo g ie
Berlaar is een relatief kleine gemeente die wegens de beperkte middelen geen pioniersrol
ambieert bij de introductie van nieuwe technologieën. De goede praktijken van andere
gemeenten en de successen van de trendmakers vormen steeds een inspiratiebron.
12 .6 .1 .5 Sn e l le r e di e n stv e r le n i ng ∞ d e ge l i jk on d erz o e k v an de
no d en
Berlaar beschikt over klantvriendelijke en klantgerichte medewerkers. Vanuit hun
jarenlange ervaring kunnen ze eventuele pijn- of werkpunten goed inschatten. Door een
degelijk onderzoek naar de noden te voeren, kan de organisatie door de implementatie
van nieuwe systemen de gewenste versnelling in de dienstverlening brengen.
12 .6 .1 .6 E -l ok et ∞ s am en w e rk i ng me t a nd e r e d ie n st e n
Door een nauwe samenwerking met andere diensten en besturen kan Berlaar voordeel
halen uit de opmerkingen en bevindingen van anderen. Zo wordt een e-loket gevuld met
producten die ook bij andere gemeenten aan bod komen. Omdat de implementatie van
een nieuw systeem ook steeds een risico op kinderziekten inhoudt, kan Berlaar door een
samenwerking met andere diensten en besturen enkele stappen overslaan in het
implementatieproces.

12.6.2 V ERDEDI GEN
12 .6 .2 .1 Di g it a l e k lo of ∞ b e w us tz ij n va n he t b e l an g v a n t ec hn o lo g ie
Het besef dat technologie belangrijk is, geeft aan dat de organisatie vooruit wil. Als
overheidsinstelling moet er rekening gehouden worden met de noden en verwachtingen
van de burgers en moet de dienstverlening daar ook op afgestemd worden. Burgers die
digitaal niet zo handig zijn, mogen niet vergeten worden. Net omdat Berlaar beschikt
over klantgerichte medewerkers die geloven in de voordelen van technologie, kunnen de
medewerkers de ‘digitale analfabeten’ als ware ambassadeurs bijstaan. Infoavonden of
multimediacursussen, georganiseerd vanuit verschillende diensten, kunnen zeker
bijdragen tot een verkleining van de digitale kloof.
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12 .6 .2 .2 H og e v e r w ac ht i ng e n v a n b ur g e rs ∞
ge d re v en h ei d /v oo ru i ts tr e ve n dh e id
Berlaar beschikt over gedreven en klantgerichte medewerkers. De organisatie steunt ook
op een doorgedreven collegialiteit. Door de medewerkers verder te motiveren en te
ondersteunen in hun klantgerichtheid, kan er aan de hoge eisen van burgers tegemoet
worden gekomen. Hiervoor is een goede onderlinge samenwerking belangrijk.
12 .6 .2 .3 I nf or m at i ev e il i g he i d ∞ be w us tz i jn v an h et b e l a ng v a n
tec h no l og i e
Er is een stijgend maatschappelijk belang en een algemeen verhoogd bewustzijn van de
waarde van persoonlijke gegevens merkbaar. Een organisatie moet dus zeer nauwgezet
met deze materie omgaan. Technologie laat toe om de gegevens zo te behandelen dat ze
alleen gebruikt kunnen worden in bepaalde specifieke omstandigheden. Verder kunnen
de gegevens veilig bewaard worden en kunnen ze op vraag snel teruggevonden worden.
12 .6 .2 .4 Di g it a l e k lo of ∞ d e ge l i jk o n de rz oe k v a n d e n o de n
Omdat de medewerkers van Berlaar door hun jarenlange ervaring goed weten wat er
speelt bij de burgers, beseffen ze ook dat een aantal burgers zich hulpeloos voelen in de
digitale samenleving. Zij zullen daarom steeds een alternatief in het achterhoofd moeten
houden en deze ‘digitale analfabeten’ bijstaan waar nodig.
12 .6 .2 .5 H og e v e r w ac ht i ng e n v a n b ur g e rs ∞ s a me n w er k in g m et
a nd e re b es tu r en
Door een nauwe samenwerking met andere diensten en besturen kan Berlaar voordeel
halen uit de opmerkingen en bevindingen van anderen. Zo ontstaat er een goede
uitwisseling van informatie en kan er samen aan de verwachtingen van burgers voldaan
worden.
12 .6 .2 .6 H og e v e r w ac ht i ng e n v a n b ur g e rs ∞ d eg e l i jk on d erz o ek v a n
de no d en
Omdat de medewerkers van Berlaar door hun jarenlange ervaring goed weten wat er
speelt bij de burgers, weten ze welke verwachtingen er leven. Dat stelt hen in staat om
optimaal op die verwachtingen in te spelen.

12.6.3 V ERBETEREN
12 .6 .3 .1 E i ge n IT - di e n st ∞ t i j ds g eb r ek
Een eigen IT-dienst zorgt voor bijkomende schouders die een project kunnen
ondersteunen. De ervaring en de kennis van deze dienst kunnen lacunes duidelijk in
beeld brengen en door verschillende programma’s op elkaar af te stemmen voor
tijdswinst zorgen. Omdat de IT-dienst een overzicht heeft van de huidige IT-middelen,
kunnen er in de toekomst doordachte beslissingen genomen worden om proactief te
investeren in de verdere uitbouw van de infrastructuur.
12 .6 .3 .2 E i ge n IT - di e n st ∞ w er k l as t a ut om at i s er i n g/ d i gi t a li s e ri n g
De kennis van de medewerkers over sommige nieuwe toepassingen en systemen beperkt
zich vaak tot de basis. Een eigen IT-dienst, met een doorgedreven kennis over deze
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onderwerpen, kan de verschillende digitaliseringsprocessen ondersteunen. Hun kennis en
ervaring kunnen daarbij een belangrijke motor zijn om zaken te versnellen en tot een
beter eindresultaat te komen.
12 .6 .3 .3 E i ge n IT - di e n st ∞ ge e n g l o b a al ov e rz ic ht v a n
so ft w a r e/ l i nk s
Een globaal overzicht van alle software en koppelingen tussen de verschillende
toepassingen ontbreekt voorlopig nog, maar wordt prioritair opgenomen door de eigen
IT-dienst.
12 .6 .3 .4 Sn e l le r e di e n stv e r le n i ng ∞ in te r ne op l e id i ng en on tb r ek en
De digitalisering van een aantal processen zorgt voor een snellere dienstverlening. Maar
om tot dat gewenste effect te komen, moeten alle medewerkers goed met de systemen
kunnen werken. Interne opleidingen zijn dan ook erg belangrijk.
12 .6 .3 .5 N ie u w e t ec hn o lo g i sc he mo ge l i jk he d en ∞ i nt er n e
op l ei d i ng e n o nt br ek en
Bij de aankoop van software wordt vaak een opleiding mee in de prijs voorzien. Deze
opleiding is zeker nuttig om met het programma te leren werken. Per definitie is zo’n
opleiding dan gericht op ‘beginners’. Om het maximum uit de verschillende pakketten te
halen, kunnen vervolgopleidingen, op een moment wanneer de medewerker al volledig
vertrouwd is met de basiswerking, zeer nuttig zijn en productiviteitsverhogend werken.
12 .6 .3 .6 Fl ex w e rk en ∞ we rk l a st a ut om at i s er i n g/ d ig it a l is e r in g
Flexwerken biedt medewerkers de mogelijkheid om het werk op een soepelere manier in
te plannen. Op die manier kan de werklast efficiënter gespreid worden en kan de
medewerker, door een goede balans tussen werk en privé, zijn momenten productiever
plannen.

12.6.4 O VERLEVEN
12 .6 .4 .1 Di g it a l e k lo of ∞ v e rs ch i l l en de s ne l he d en
Van de digital natives tot de digital immigrants: in de digitale samenleving bestaan
verschillende snelheden. Bovendien worden ook systemen en toepassingen binnen de
eigen organisatie op verschillende snelheden geïmplementeerd. De digitale kloof valt niet
zo makkelijk te dichten.
12 .6 .4 .2 I nf or m at i ev e il i g he i d ∞ in te rn e op l ei d i ng e n o nt br ek e n
Een gebrek aan doorgedreven kennis over IT-toepassingen bij de medewerkers
impliceert vaak ook onvoldoende kennis over informatieveiligheid. Er is dan ook nood aan
duidelijke richtlijnen en sensibiliserings- of opleidingsacties. Een uitgewerkt
wachtwoordenbeleid is daar een voorbeeld van. Na de sensibilisering is er ook een goede
opvolging en controle nodig om alle richtlijnen rond informatieveiligheid niet te laten
verwateren.
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12 .6 .4 .3 H og e v e r w ac ht i ng e n v a n b ur g e rs ∞ t i jd sg e b r ek
en
12 .6 .4 .4 Dr uk w or dt g r ot er ∞ t i jd s g eb r ek
Berlaar is een kleine gemeente, maar burgers hebben wel dezelfde verwachtingen als in
grotere steden. Omdat er verschillende projecten tegelijk lopen, komen er heel wat
bijkomende taken op de schouders van de medewerkers terecht. In kleinere gemeenten
kan tijdsgebrek ervoor zorgen dat de hoge verwachtingen van burgers niet altijd even
efficiënt beantwoord worden.
12 .6 .4 .5 Dr uk w or dt g r ot er ∞ we rk l a st
a ut om at i s er i n g/ d i gi t a li s e ri n g
Omdat de automatiserings- en digitaliseringsprocessen zelf ook heel wat tijd vragen,
verhoogt dat (tijdelijk) de werklast.
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13 O P

HET VLAK VAN COMMUNICATIE EN

MARKETING
13.1 K ANSEN
Een eigen volwaardig intranet kan de interne communicatie binnen de organisatie
faciliteren en als platform dienen voor kennisdeling en –overdracht.
De ontwikkeling van een e-loket kan op bepaalde momenten de werkdruk voor de
medewerkers verminderen. Bovendien kunnen sommige producten via het e-loket
efficiënter afgehandeld worden.
Een eigen huisstijl helpt de organisatie op twee manieren vooruit. In eerste instantie
bepaalt de huisstijl duidelijk waar de organisatie voor staat, in tweede instantie maakt de
huisstijl het makkelijker en evidenter om op eenzelfde manier naar buiten te komen. De
organisatie draagt op die manier één duidelijk verhaal uit.
Niet overal is een even grote communicatiereflex aanwezig. Dat leidt ertoe dat er nog te
vaak ad hoc gecommuniceerd moet worden. Het uitschrijven van een communicatieplan,
zeker bij grotere projecten, kan die communicatie mee structureren en zorgt ervoor dat
projectverantwoordelijken van bij de start over de communicatie moeten nadenken.
Het tweemaandelijkse infoblad De Kiosk is grotendeels een infoblad in de klassieke zin
van het woord. Dat betekent dat het blad veel informatie bevat over activiteiten of
projecten van het bestuur. Er is ruimte voor (een beetje) user generated content in de
vorm van foto’s of suggesties voor artikels. Maar als De Kiosk naast mensen informeren
ook mensen wil verbinden, is de evolutie naar een magazine een optie. Daardoor zou er
ook meer ruimte zijn voor ‘human interest’ of zacht nieuws, waarbij ook de burgers zelf
aan het woord gelaten worden (bijvoorbeeld hun favoriete plekje in Berlaar, hun leukste
Berlaarse herinnering over een bepaald onderwerp, …). Dat kan er alleszins voor zorgen
dat De Kiosk nog meer gelezen wordt.
Wat een infomagazine kan doen voor de externe communicatie, kan een
personeelskrantje doen voor de interne communicatie. De juiste balans tussen informatie
en ‘soft news’ kan medewerkers informeren en verbinden.
Het gemeentebestuur verstuurt momenteel één algemene tweewekelijkse nieuwsbrief.
Een differentiatie naar verschillende doelgroepen is een mogelijkheid om nog gerichter te
communiceren.

13.2 B EDREIGINGEN
De website vormt de spil van de digitale communicatiemix. Bij verspreiding van
informatie via andere kanalen wordt vaak naar de website verwezen. Als digitale
informatiebalie is het dan ook belangrijk dat de website actueel blijft. Het is vaak op die
plek dat mensen hun informatie voor het eerst komen zoeken. Het verspreiden van
onvoldoende of foute informatie is nefast voor het imago en het vertrouwen in het
communicatiekanaal.
Zoals al aangegeven bij punt 12, vergroot en verschuift de digitale kloof. In de
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communicatiemix moet er dus voldoende ruimte blijven voor analoge alternatieven.
In Berlaar gebeurt er veel en vaak ook tegelijkertijd. Omdat er niet overal een even grote
communicatiereflex aanwezig is, wordt er nog te vaak ad hoc gecommuniceerd. De
communicatie moet zich daardoor soms laten leiden door de waan van de dag. Helaas is
door de timing van vele projecten ook de communicatietiming niet evident om op te
maken.
Het bestuur wil luisteren naar de inwoners en wil hen ook inspraak geven in bepaalde
dossiers. Dat is op zich positief, maar de manier waarop is niet altijd duidelijk. Het geven
van inspraak en de opvolging van die inspraak is namelijk intensief. De organisatie doet
er goed aan om de manier waarop ze inspraak verleent onder de loep te nemen. Wordt
iedereen bereikt? Koesteren burgers geen valse verwachtingen? Hoe en wanneer wordt
er teruggekoppeld?
In een digitale samenleving winnen duidelijke privacy-richtlijnen snel aan belang. Die
worden steeds strikter en beschermen de klant, de gebruiker, de consument. Diezelfde
strenge richtlijnen kunnen echter ook een hindernis vormen voor duidelijke, gerichte
communicatie aan de burger.

13.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•

doorgedreven klantvriendelijkheid (extern en intern)
kwaliteit van communicatie is hoog
duidelijke positie van de communicatieambtenaar
positief imago
expertise in huis
goede mix van communicatiekanalen

13.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•

doorstromen van info vanuit de diensten naar de communicatiedienst
haalbaarheid job communicatieambtenaar
communicatieambtenaar wordt teveel ingezet voor permanentie onthaal
interne communicatie
te weinig communicatiereflex bij medewerkers
personeelstekort
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13.5 C ONFRONTATIEMATRIX

13.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
13.6.1 G ROEIEN
13 .6 .1 .1 I nt r an et ∞ d oo rg e dr e ve n k l a nt vr i en d e li j kh e id
Bij gemeente en OCMW vonden de afgelopen jaren heel wat wijzigingen plaats. Door die
veranderingen werd het onthaal het eerstelijnsloket bij uitstek. Dat betekent dat het
onthaal de vragen van alle burgers opvangt (zowel telefonisch als aan het loket). Het
intranet kan de kennisdeling tussen het onthaal en de andere diensten, maar ook tussen
de diensten onderling, verbeteren. Dat resulteert niet alleen in een doorgedreven
klantvriendelijk, maar ook een erg klantgericht onthaal.
13 .6 .1 .2 H u i ss ti j l ∞ p os it i ef i m ag o
Een eigen huisstijl geeft aan waarvoor de organisatie staat op een eenduidige manier. De
organisatie draagt op die manier één duidelijk verhaal uit en kan via een uniforme
huisstijl het positieve imago versterken.
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13.6.2 V ERDEDI GEN
13 .6 .2 .1 W e b si te i s n i et ac tu e el ∞ d oo rg e d re ve n
kl a nt vr i e nd e li j k h e id
De website vormt het belangrijkste communicatiekanaal, waarnaar andere kanalen vaak
verwijzen. Hij vormt voor veel inwoners ook de referentiebron bij uitstek. Het is dus
cruciaal om hem continu up-to-date te houden. De doorgedreven klantvriendelijkheid van
de medewerkers zorgt voor de wil om beter te doen en correcte informatie te
verspreiden. Een goede klantvriendelijkheid betekent dat burgers op de website kunnen
vertrouwen om hun informatiehonger te stillen en zich dus niet steeds tot het
gemeentehuis (via telefoon, mail of loket) moeten wenden.
13 .6 .2 .2 Di g it a l e k lo of ve r g ro ot ∞ do or g ed r ev e n
kl a nt vr i e nd e li j k h e id
In een vergrijzende maatschappij blijft er voldoende aandacht nodig voor ‘digitaal
analfabetisme’. De digitale kloof kan verkleind worden door klantvriendelijke (en
klantgerichte) medewerkers die dit probleem in eerste of tweede lijnen erkennen en
ondersteunen. Bij alle communicatieprojecten of –initiatieven moet er aandacht zijn voor
papieren/analoge communicatie en initiatieven op maat van alle burgers.
13 .6 .2 .3 O r g an i s e re n v a n i ns p r a ak i s n i et a lt i jd d ui d el i jk ∞ po s it i ef
im a go
Het bestuur wil inwoners inspraak geven bij bepaalde projecten, maar de organisatie is
niet altijd even helder en creëert soms valse verwachtingen. Dat heeft een negatieve
impact op het imago van het lokaal bestuur. Goed uitgebouwde participatietrajecten
daarentegen kunnen het positieve imago van de organisatie versterken.

13.6.3 V ERBETEREN
13 .6 .3 .1 I nt r an et ∞ d oo r st ro me n v a n i n fo v a n u it d i e n st en n a a r
Co mm u ni c at i ed i en st
Het intranet kan de kennisdeling binnen de hele organisatie verder verbeteren. Dat komt
ook de informatiedoorstroming naar de Communicatiedienst ten goede en de efficiënte
planning van communicatie-initiatieven.
13 .6 .3 .2 I nt r an et ∞ i nt e rn e c om mu n ic at i e
Voor een organisatie is een eenvormig, intern draagvlak erg belangrijk. Geïnformeerde
medewerkers zijn gelukkige medewerkers en dragen zo een positief steentje bij aan het
imago van de organisatie. Om dat eenvormige draagvlak te versterken, moet de interne
communicatie verbeterd worden. Dat kan door de creatie van een intranet, dat het
proces zal structureren en faciliteren. Medewerkers krijgen zo gelijktijdig en op dezelfde
manier informatie. Een intranet vereist echter nog steeds een actieve handeling van een
medewerker. Initiatieven zoals een interne nieuwsbrief, met eventuele verwijzing naar
het intranet, dragen bij tot een betere verspreiding van de informatie.

Pagina
251

13 .6 .3 .3 Co mm u n i ca ti e p l an n en ∞ t e w ei n i g co mm u n ic a ti e re f lex b ij
me de w e rk e rs
Binnen de organisatie is niet overal dezelfde communicatiereflex aanwezig. Dat betekent
dat er regelmatig nog ad hoc en naast elkaar gecommuniceerd wordt. Duidelijke
communicatieplannen, ook op projectniveau, kunnen het belang van communicatie bij de
medewerkers benadrukken. Kwaliteitsvolle communicatie vraagt ook tijd; een
communicatieplan kan ervoor zorgen dat de juiste timing gerespecteerd wordt.

13.6.4 O VERLEVEN
13 .6 .4 .1 W e b si te i s n i et ac tu e el ∞ d oo r st ro me n v a n i n fo v a n u it
di e n st en n a a r C om mu n ic at i e di e n st
Een actuele website begint intern. Eerst moeten webredacteurs zelf over de juiste
informatie beschikken, vooraleer de Communicatiedienst aan zijn eindredactietaak kan
beginnen. Een goede infodoorstroming is dus noodzakelijk om de website up-to-date te
houden.
13 .6 .4 .2 W e b si te i s n i et ac tu e el ∞ c om mu n ic at i e am bt en a a r wo r dt
tev e e l i n gez et vo o r p e rm a n en ti e o nt h a a l
Het onderhouden van een actuele website vraagt tijd, zorgvuldigheid en concentratie.
Het inschakelen van medewerkers voor andere taken kan een vlot eindredactieproces in
het gedrang brengen.
13 .6 .4 .3 Co mm u n i ca ti et i m in g is mo e i li j k o p te m ak en ∞ te w e in i g
com m un i c at ie r ef l e x bi j me d ew e rk e rs
Binnen de organisatie is niet overal dezelfde communicatiereflex aanwezig. Dat betekent
dat er regelmatig nog ad hoc en naast elkaar gecommuniceerd wordt. Duidelijke
communicatieplannen, ook op projectniveau, kunnen het belang van communicatie bij de
medewerkers benadrukken en de manier van communiceren structureren. Kwaliteitsvolle
communicatie vraagt ook tijd; een communicatieplan kan ervoor zorgen dat de juiste
timing wordt opgemaakt.
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14 O P

HET VLAK VAN POLITIEKE EN JURIDISCHE

CONTEXT
14.1 K ANSEN
•
•
•
•
•
•
•
•

samenvallen beleidsorganen gemeente en OCMW
werking commissies en adviesraden kan efficiënter
veel nieuwe mogelijkheden in het BAT
samenwerkingsverbanden
digitalisering
beter draagvlak door participatie
meer autonomie voor het lokaal bestuur
nieuwe legislatuur

14.2 B EDREIGINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vertraging in het BAT-dossier staat haaks op mogelijkheden inkanteling
toenemende taken lokaal niveau
financiën onder druk
meer juridische procedures
gedwongen fusies
planning uitvoeringsdossiers
nieuwe legislatuur
impact taxshift
stijgende communicatieverwachtingen (complexiteit)

14.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

collegialiteit
één ambtelijke aansturing gemeente en OCMW
expertise
structureel overleg politiek-administratie in bepaalde diensten
ruimte om externen in te schakelen
breedspectrum beleid
goede juridische ondersteuning
bestuurservaring

14.4 Z WAKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

tijdsdruk
overleg politiek-administratie
appreciatie personeel door bestuur
privacygevoelige materie bestuur
secretariaat overbevraagd
bereikbaarheid van bepaalde bestuurders
personeelstekort
huishoudelijke reglementen niet gelijklopend
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14.5 C ONFRONTATIEMATRIX

14.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
14.6.1 G ROEIEN
14 .6 .1 .1 S am e nv a l le n be l e id s or g a ne n g em e en te /O CM W ∞ é é n
a mbt e l i jk e a a n st u r in g g e me e nt e/ O C M W
In het kader van de inkantelingsoefening, opgelegd door het decreet lokaal bestuur,
wordt er één algemeen directeur voorzien die zowel gemeente als OCMW aanstuurt. Dat
past perfect in het streven naar een geïntegreerde werking en zorgt ervoor dat alle
medewerkers op dezelfde basis worden aangestuurd en begeleid. Vanaf 2019 vallen ook
de beleidsorganen van beide besturen samen, zodat het politieke niveau een ruime visie
kan ontwikkelen op wat het lokale bestuur in Berlaar kan en moet betekenen over alle
beleidsdomeinen heen. Door het afbreken van de historische hokjes ontstaat de
opportuniteit om integraal te denken en te werken.
14 .6 .1 .2 S am e nv a l le n be l e id s or g a ne n g em e en te /O CM W ∞
br e ed s pe ct r um b e l ei d
Door de integratie van gemeente en OCMW en het samenvallen van de beleidsorganen
wordt het mogelijk om het lokale sociale beleid te kaderen in een groter geheel. Hierdoor
kunnen er nieuwe verbanden ontstaan en kruisbestuivingen opduiken. Sociaal beleid
wordt immers best niet in een koker gevoerd, maar moet geïntegreerd kunnen worden in
een waaier van beleidsdomeinen en activiteiten.
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14.6.2 V ERDEDI GEN
14 .6 .2 .1 T oe n em e nd e t ak e n l ok a a l n iv e a u ∞ ex p e rt i se
Hoewel de planlast van een lokaal bestuur is afgenomen, raakte het takenpakket de
afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Hierdoor kan Berlaar niet steeds meer bogen op
de nodige interne expertise. Medewerkers moeten hoe langer hoe polyvalenter worden
en kunnen functioneren als back-up van hun collega’s, zodat de continuïteit van de
dienstverlening gewaarborgd blijft. Vormingen en opleidingen zijn een noodzaak om bij
te blijven en de expertise te verruimen.
14 .6 .2 .2 M e e r j u r i di s ch e p r oc ed u re s ∞ ex pe rt i s e
Hoewel Berlaar in haar medewerkers-korps een aantal juristen telt en de interne
expertise op dat vlak dus goed gestoffeerd is, is het niet steeds meer mogelijk om die in
te zetten in alle juridische geschillen. Dat heeft twee redenen: enerzijds zijn burgers veel
mondiger dan vroeger en aarzelen ze niet om hun rechten op alle mogelijke manieren uit
te oefenen. Dat resulteert in een aanzienlijke toename aan procedures en geschillen, die
onmogelijk allemaal intern kunnen worden opgevolgd. Anderzijds is de complexiteit van
dergelijke geschillen de laatste jaren erg toegenomen en is er op bepaalde vlakken
gespecialiseerde externe begeleiding nodig.
14 .6 .2 .3T o en e me n de t a k e n lok a a l n i ve a u ∞ c o l le g i a li t ei t
Door het toenemende takenpakket en de vraag naar polyvalentie worden samenwerking
en collegialiteit binnen de administratie hoe langer hoe belangrijker.

14.6.3 V ERBETEREN
14 .6 .3 .1 S am e nv a l le n be l e id s or g a ne n g em e en te /O CM W ∞
se c re t ar i a at ov e rb ev r a a gd
In het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW werden in Berlaar onder
meer alle ondersteunende diensten geïntegreerd. Voor de secretariaatsmedewerkers
betekende dit meteen een verdubbeling van het takenpakket. Dat zorgt voor een grote
werkdruk, aangezien de zittingen aan strikte termijnen gebonden zijn. Wanneer in 2019
de zittingen van beide beleidsorganen samenvallen, wordt gehoopt dat dit de werkdruk
op het secretariaat wat kan verlichten.
14 .6 .3 .2 W e rk i ng com m i ss i e s e n ad vi e s r ad e n e ff ic i ën te r m ak e n ∞
ov er l e g p ol it i ek - a dm i ni s tr a ti e
Tussen politiek en administratie zijn structurele overlegmomenten nodig. Een aanzet
werd reeds gegeven door het kwartaaloverleg tussen managementteam en college van
burgemeester en schepenen. Daarnaast moet er grondig geëvalueerd worden welke
commissies en adviesraden nodig en gewenst zijn. Het samenvloeien van een aantal
adviesraden zou immers een meerwaarde kunnen betekenen. Ten slotte zal het
afstemmen van de huishoudelijke reglementen duidelijkheid creëren en tijdswinst
genereren.
14 .6 .3 .3 Di g it a l i se r in g ∞ t i j ds d r uk
Tal van administratieve diensten hebben te kampen met tijdsdruk. Het
digitaliseringstraject dat Berlaar stelselmatig aan het uitrollen is, kan dit deels oplossen,
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maar vraagt de nodige tijd qua implementatie.

14.6.4 O VERLEVEN
14 .6 .4 .1 T oe n em e nd e t ak e n l ok a a l n iv e a u ∞ t i j ds d ru k
Het toenemende takenpakket creëert ook bijkomende werkdruk. Dat kan voor een deel
opgevangen worden door de taken te herverdelen en logischer te rangschikken. Op
bepaalde diensten zijn er echter handen en hoofden te kort. Indien het niet mogelijk is
om hiervoor bijkomende medewerkers aan te werven, zullen bepaalde taken moeten
worden uitbesteed of opgenomen worden via intergemeentelijke samenwerking.
14 .6 .4 .2 G ed w o ng en fu s i es ∞ t i jd s d ru k
Enerzijds bestaat de vrees dat kleinere gemeenten op termijn gedwongen zullen worden
om te fuseren. Grotere verbanden kunnen negatief zijn voor het plaatselijke sociale
leven. Dat kan in een grotere gemeentelijke context verloren gaan. Anderzijds zorgen
tijdsdruk, grotere takenpakketten en gespecialiseerde materies ervoor dat een kleinere
gemeente niet meer alles zelf kan behartigen. In die context wordt samenwerking tussen
verschillende gemeenten erg belangrijk.
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15 O P

HET VLAK VAN FINANCIËN

15.1 K ANSEN
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur is er de kans om opnieuw van een blanco blad
te vertrekken bij het opmaken van de doelstellingenboom en door de opgedane ervaring
keuzes te maken die een positieve impact zullen hebben. Berlaar heeft in 2014 geopteerd
voor een verregaande uitbouw van de doelstellingenboom en heeft alle doelstellingen
prioritair gemaakt met de bedoeling hierover gedetailleerd te rapporteren. Bij de opstart
in 2013 en 2014 werden er een aantal keuzes gemaakt die werden bijgestuurd door de
evolutie van de organisatie van het bestuur. Intussen werd een nieuw organogram
opgemaakt met het oog op de implementatie van het decreet lokaal bestuur. Hierdoor
zijn er nogal wat aanpassingen gebeurd in de werking. Naar aanleiding van de nieuwe
legislatuur kan er worden gestart met een nieuwe doelstellingenboom. In de nieuwe
reglementering is de keuze voor prioritaire actieplannen en prioritaire acties voorzien.
Vanaf 2020 wijzigt de BBC-wetgeving. Kenmerkend is de afbouw van schema’s zonder
meerwaarde. Er wordt ingezet op de verdere uitbouw van de organisatiebeheersing in
functie van de eigenheid van de lokale overheid. De uitbouw van het nieuwe systeem is
gericht op de integratie van gemeente en OCMW, op een manier die leidt tot een
geconsolideerde rapportering.
De samenwerking tussen gemeente en OCMW creëert begrip en inzicht. In het verleden
vormden deze organisaties twee aparte werelden. Door de wettelijk voorziene integratie
kan er gebruik gemaakt worden van optimalisatiemogelijkheden zoals één
ondersteunende dienst, een gezamenlijk gebouw en herschikkingen waardoor zich
nieuwe kansen op samenwerking en verbeteringen voordoen. Het vereenvoudigt ook de
uitrol van uniforme systemen.

15.2 B EDREIGINGEN
De regionalisering heeft impact op het takenpakket van de lokale overheid. Onder meer
door de afslanking van de provincies komen er extra opdrachten naar de gemeente.
Extra middelen worden echter niet ter beschikking gesteld; integendeel, het lokale niveau
ervaart een toenemende nood aan gespecialiseerde medewerkers. Hiermee moet
omzichtig worden omgegaan. Personeel is een niet-samendrukbare kost.
De organisatie heeft veel projecten op stapel staan. Al die investeringen zullen effect
hebben op de autofinancieringsmarge door de opname van nieuwe leningen. In dat kader
zijn er verschillende risico’s:
•
•
•
•

renterisico: het risico op hogere interestlasten vanwege de wijzigende renteomgeving
aflossingsrisico : het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen
of hogere aflossingen wegens de wijzigende omgeving
liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico onvoldoende financiering te vinden
in de markt
kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat

Het tijdstip van de toekenning van de subsidies zal wellicht de prioriteit van de projecten
beïnvloeden. Hierdoor zal mogelijk de haalbaarheid van andere projecten worden
beïnvloed. Verder moet de nodige aandacht besteed worden aan de evolutie van de
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kostprijs van de investeringen als gevolg van de verschuivingen in de tijd.
Een correcte planning van projecten is moeilijk, ondanks georganiseerd
projectmanagement. De procedures en dossiers zijn complex en vaak is Berlaar
afhankelijk van andere overheden, onder meer voor subsidies. Het procesverloop van
dergelijke subsidieaanvragen is vooraf vaak onduidelijk. Wetgeving wijzigt soms in de
loop van het proces. Het overleg met burgers is belangrijk om een draagvlak te
verwerven en juridische disputen te beperken. Aandacht voor bereikbaarheid tijdens de
uitvoering van werken is essentieel, zeker als er meerdere projecten tegelijkertijd lopen.
Dat alles maakt de projectplanning complex en verplicht de organisatie tot permanente
bijsturing van het verloop van de geplande investeringen.
Automatisering van de bedrijfsprocessen is een hot item. De continu wijzigende en
complexe wetgeving bemoeilijkt die automatisering. Ze heeft ook een belangrijke impact
op het kostenplaatje. Deadlines blijken niet haalbaar, ook niet voor de wetgevende
instantie.
De federale overheid vermindert de belastbare basis van de opcentiemen in de
personenbelasting door de taxshift. Door de verlaging van de vennootschapsbelasting is
het aantrekkelijker voor zelfstandigen en vrije beroepen om te werken via een
vennootschap. Op die manier verkleint de belastbare basis van de gemeente. Vlaanderen
heeft vrijstelling gegeven aan de ondernemingen voor de investeringen in outillering en
materialen zonder de gemeenten hiervoor te compenseren. De beloofde middelen voor
de brandweerzones moeten worden bijgepast door de lokale overheden om de van
hogerhand opgelegde veiligheidstaken te kunnen uitvoeren. Bijkomende kosten van
verhoogde terreurdreiging zijn ten laste van de lokale overheden. De milieuwetgeving en
energiedoelstellingen opgelegd door Europa dwingen tot bijkomende investeringen; de
energienomen voor bestaande gebouwen worden strenger. De rioleringsgraad moet
gehaald worden. Door de riolen in te brengen in Hidrorio, ligt het risico bij de
deelnemende gemeenten.
De inflatie is in 2018 hoger dan verwacht. In tegenstelling tot de prognoses van het
planbureau is er toch een index voor de personeelskost. Berlaar heeft deze voorzien in de
meerjarenplanning. De ontvangsten volgen niet in dezelfde mate. De tarieven van de
lokale belastingen voorzien geen jaarlijkse indexering. Met uitzondering van het
gemeentefonds stijgen de subsidies niet (compenserende storting voor de afgeschafte
gesubsidieerde contractuelen, tussenkomst voor de vroegere weerwerk-gesco premie,
aan het gemeentefonds toegevoegde sectorale subsidies).
De autofinancieringsmarge krimpt door de daling van het exploitatieresultaat. Het risico
kan in twee richtingen evolueren. De exploitatie-uitgaven nemen toe door stijging van de
kosten en er ontstaan nieuwe uitgaven. De exploitatie-ontvangsten kunnen verminderen
of zelfs wegvallen. Niet alle kosten zijn op termijn even gemakkelijk bij te sturen.

15.3 S TERKTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

collegialiteit – goede samenwerking
grote verantwoordelijkheidszin – betrouwbare medewerkers
medewerkers kunnen eigen werkplanning opmaken
veranderingsbereidheid
proces budget goed uitgeschreven qua timing
betrouwbare medewerkers
kwaliteitsvol werk
flexibiliteit
Pagina
258

15.4 Z WAKTEN
•

afhankelijkheid van anderen

De dienst Financiën is zowel voor de opmaak van de budgetten als voor het betalen van
facturen afhankelijk van het tijdig uitvoeren van de voorafgaande stappen in de
processen door anderen.
•
•
•

klassement
krappe bezetting, zeker tegenover snelheid van verandering (versterking is
voorzien)
vechten tegen deadlines

15.5 C ONFRONTATIEMATRIX

15.6 K ERNKWESTIES EN STRATEGIE
15.6.1 G ROEIEN
15 .6 .1 .1 B eg r ip e n inz i ch t d oo r s a m e n we rk i ng g em ee nt e/ O C M W ∞
go ed e s am e n we rk i ng
Door systematisch overleg is bijsturing in functie van de noden van de dienst mogelijk.Er
moet aandacht besteed worden aan de pieken in de werkbelasting, zodat collega’s voor
elkaar kunnen inspringen.
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15 .6 .1 .2 B eg r ip e n inz i ch t d oo r s a m e n we rk i ng g em ee nt e/ O C M W ∞
ve r a nd e r in g sb e re i dh e id
De processen zullen worden geëvalueerd om ze zoveel mogelijk uniform te maken. Taken
worden geclusterd naar inhoud, waardoor specialisatie in de materie mogelijk is.
15 .6 .1 .3 M e e r a ut om at i s er i n g ∞ v e r a nd e r in g sb e re i d he id
Door de processen uniform te maken loopt een automatisering vlotter. Dat heeft een
hoge kans op slagen door de veranderingsbereidheid binnen de dienst.

15.6.2 V ERDEDI GEN
15 .6 .2 .1 M e e r t ak en n a a r g em e en te z on d er ex t r a m i dd el e n ∞ go e de
s am e n we rk i ng
De goede samenwerking binnen de dienst Financiën kan een aantal wijzigingen en extra
taken opvangen. Door in te zetten op efficiëntie kunnen de doelstellingen worden
gehaald.
15 .6 .2 .2 A ut om at i se r i ng : t o en a me c om pl ex it e it ∞
ve r a nd e r in g sb e re i dh e id
Steeds meer taken worden als processen gestructureerd, wat automatisering mogelijk
maakt. Hierdoor zijn er steeds meer links nodig naar gespecialiseerde programma’s en
verhoogt de complexiteit. Doorgedreven opleidingen zijn nodig om de implementaties
mogelijk te maken en om de gestroomlijnde processen op hun correctheid te kunnen
blijven beoordelen. Een grote veranderingsbereidheid faciliteert deze belangrijke
evolutie.

15.6.3 V ERBETEREN
15 .6 .3 .1 Do e ls te l l i ng e nb oo m v e re e n vo ud i ge n ∞ k r a p p e b ez ett i ng
De doelstellingenboom opgemaakt bij het begin van de legislatuur moet kritisch worden
bekeken om op de efficiëntste manier een handig werkinstrument te zijn voor de
verschillende beleidsniveaus en de medewerkers.
15 .6 .3 .2 Do e ls te l l i ng e nb oo m v e re e n vo ud i ge n ∞ v ec ht en te ge n
de a d l in e s
Door de doelstellingenboom te vereenvoudigen en meer te enten op het organogram zal
het proces vereenvoudigen, wat tijdwinst moet opleveren.

15.6.4 O VERLEVEN
15 .6 .4 .1 M e e r t ak en n a a r g em e en te z on d er ex t r a m i dd el e n ∞ k r a pp e
bez et ti n g
Meer taken naar het lokale niveau impliceert het verwerven van extra kennis. Hiervoor
zijn voldoende medewerkers met de juiste competenties en capaciteiten nodig. Het
financieel gezonde uitgangspunt van de gemeente is een troef bij het uittekenen van
toekomstige realisaties en het aanpakken van de vele uitdagingen die aan het lokale
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niveau worden gesteld. Het is echter belangrijk om hierin realistisch te blijven en de
tering naar de nering te zetten. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.
Daarnaast zal de gemeente op zoek moeten naar manieren om meer draagkracht te
genereren.
15 .6 .4 .2 V ee l pr o j ect e n i n d e pi j p l ij n ∞ af h a nk e li j kh e i d v a n a n de r e n
Financiën is een ondersteunende dienst, die zijn taak niet zelfstandig kan uitvoeren,
maar afhankelijk is van de medewerking van andere diensten en het aanleveren van info
vanuit de hele organisatie op de juiste momenten. Een strikte planning is noodzakelijk.
Dagelijkse stoorzenders als ziekte, vakantie, dringende deadlines en dergelijke
doorkruisen deze planning regelmatig.
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16 T OT

SLOT

Wanneer in oktober alle stemmen geteld zijn en de nieuwe coalities zich aftekenen,
vormt dit document hopelijk een mooie uitgangsbasis voor een aantal fundamentele
denkoefeningen.
Uitgaande van de missie van de organisatie moet immers een visie voor Berlaar worden
uitgetekend die voldoende inspirerend en ambitieus is, maar tegelijk geworteld zit in de
lokale realiteit. Een eerste aanzet hiertoe werd gegeven in deel 1.
De gap tussen missie en visie moet daarna overbrugd geraken via een consequente en
consistente beleidsstrategie, waarvan een stevig doordachte doelstellingenboom het
structurerend principe vormt. De meer dan 250 pagina’s aan achtergrondmateriaal,
bevindingen en geïnspireerde insteken van deze omgevingsanalyse bieden alvast
voldoende stof voor een gedocumenteerd debat.
De medewerkers van Berlaar zijn klaar om hun steentje bij te dragen.
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BRONNEN
Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet lokaal bestuur
Focusgroepen uit Nelson-bevraging (inwoners, beleidsmakers, medewerkers)
Burgerbabbel
Online enquête
Balderconferentie
Interne cijfers
Bevolkingsstatistieken Berlaar
Gemeentemonitor
Studie lokale financiën Belfius
Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen
Algemene directie Statistiek
Website VVSG
Website FOD Financiën
Website federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
www.cgvs.be
Autodelen.net
Provincies.incijfers.be
www.kennisportaalccenbib.be
Tridée
Igemo
…
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