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Ter inleiding… Waarom dit initiatief?  

Sinds 2014 geven de steden en gemeenten hun acties en financiën vorm in de zogenaamde 

beheers- en beleidscyclus (BBC). Het planningsinstrument dient als basis om een transparant 

en inzichtelijk beleid te kunnen voeren.  

Bovendien zorgt dit instrument voor financieel gezonde gemeenten en OCMW’s. Ze moeten 

immers voldoen aan twee evenwichtsnormen: 

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn 

aan nul (het "toestandsevenwicht"); 

- de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van 

het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht"). 

Omdat deze Vlaamse regering in onze lokale besturen gelooft, stijgt de algemene financiering 

van de lokale besturen – o.a. via het gemeentefonds – van 15 naar 20 miljard euro. Lokale 

besturen vormen met meer dan 18 miljard euro aan geplande investeringen in deze 

meerjarenperiode één van de motoren van onze lokale economie. 

Post corona worden lokale besturen geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Men spreekt 

over fusies en samenwerkingen die door Vlaanderen financieel gestimuleerd worden. We 

zien stijgende loonkosten door het overschrijden van de spilindex en hoge energiekosten die 

een directe impact hebben op de financiële toestand van de lokale besturen. Bovendien 

stegen de bouwkosten sterk.  

Zoals vele gezinnen en bedrijven dienen lokale besturen bij te sturen. De volgende wijziging 

van het meerjarenplan en de activering van de kredieten van 2023 zullen vele gemeenten en 

steden ongetwijfeld tot keuzes dwingen. Zal de Vlaamse overheid eveneens schakelen? 

Als parlementsleden willen we onze lokale besturen niet alleen laten. Vanuit onze partij 

willen we zowel afdelingen in meerderheid als in oppositie met de nodige inzichten op weg 

zetten om te werken aan een gezond financieel beleid. Geef ons feedback, deel jullie 

ervaringen en ideeën zodat we in het Vlaamse Parlement met West-Vlaamse drive de 

slagkracht van de lokale besturen verder kunnen versterken. 

 

Brecht Warnez & Bart Dochy 
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Het meerjarenplan – woord en daad 

Gemeenten, OCMW's, provincies en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten hanteren het 

systeem van de beleids- en beheerscyclus (BBC) als instrument voor hun planning (meerjarenplan), 

opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening).  

Wil je via eenvoudige video’s meer leren over de BBC en het meerjarenplan? Dat kan hier: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lITq-CVBnujXp_QCNnlTkGTcul-1-04.  

 

BBC omvat een beleidscyclus en een beheerscyclus die sterk met elkaar samenhangen. Die samenhang 

is ook logisch. Een overheid moet nagaan welke maatschappelijke problemen ze heeft en hoe zij die 

wil aanpakken. Dat leidt tot het plannen van het beleid of het verwoorden van doelstellingen en 

actieplannen om die doelen te realiseren. Vervolgens moet ze het geplande beleid ook in de praktijk 

omzetten. Daarnaast dient ze na te gaan of het gevoerde beleid ook effectief tot resultaten leidt en 

kan ze de planning zo nodig bijsturen.  

De opeenvolging van die fasen (plannen, uitvoeren, evalueren, bijsturen van de planning) is de 

beleidscyclus. De beleidscyclus focust in de eerste plaats op de effectiviteit van het bestuur. De 

beheerscyclus richt zich op het (interne) organisatieproces en focust op de efficiëntie van het bestuur 

(de verhouding tussen input en output). 

 

Met het gehele BBC-systeem wordt beoogd om verschillende doelstellingen te realiseren: 

- het koppelt de financiële aspecten (kredieten) aan de inhoudelijke aspecten (doelstellingen en 

actieplannen) van het beleid; 

- het verenigt het beleid (strategie) met het beheer (uitvoering); 

- het koppelt de beleidsplanning op middellange termijn (6 jaar) met de korte termijn;  

- het garandeert de houdbaarheid van de lokale overheidsfinanciën op langere termijn; 

- het verschaft bruikbare, transparante en betrouwbare beleidsrapportering. 

Samengevat is de BBC dus een systeem waarbij gemeenten, OCMW’s en provincies hun beleid plannen 

en financieel vertalen voor een periode van zes jaar. Aan de hand van beleids- en beheersrapporten 

worden de lokale besturen verplicht om bij het begin van de legislatuur na te denken over het beleid 

én de financiële impact ervan voor de daaropvolgende zes jaar.  

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lITq-CVBnujXp_QCNnlTkGTcul-1-04
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Het meerjarenplan omschrijft voor een periode van zes jaar de beleidsdoelstellingen voor het te 

voeren beleid, verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd en omschrijft de 

financiële consequenties van de beleidsopties.  

Het bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: een strategische nota en een 

financiële nota. 

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen weer. Elke beleidsdoelstelling 

beantwoordt de vragen “Wat is het doel?”, “Hoe zullen we dat doel bereiken?” en “Wat is de financiële 

weerslag van de actie?”.  

Ze bestaat daarom uit de volgende elementen: 

- een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het 

vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken. Indien dit mogelijk en wenselijk is, wordt dat 

resultaat of effect meetbaar gemaakt; 

- het actieplan of de actieplannen, als verzameling van acties, die ondernomen zullen worden 

voor de realisatie van de beleidsdoelstelling binnen een vastgelegd schema; 

- de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking 

heeft. 

Het is de gemeente- en OCMW-raad die deze beleidsdoelstellingen bepaalt. De raad creëert als 

dusdanig drie types beleidsdoelstellingen: 

– prioritaire beleidsdoelstellingen: acties waarover hij expliciet geïnformeerd wenst te worden; 

– niet-prioritaire beleidsdoelstellingen: komen niet expliciet tot uiting in beleidsrapporten en 

moeten enkel worden opgenomen in een overzicht; 

– verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen: beleid waar geen specifieke doelstelling voor werd 

geformuleerd. 

De financiële nota bestaat uit twee onderdelen: het financiële doelstellingenplan en de staat van het 

financiële evenwicht. Het financiële doelstellingenplan geeft de concrete en financiële gevolgen weer 

van het geplande beleid, ongeacht of dat verband houdt met de prioritaire beleidsdoelstellingen 

(opgenomen in de strategische nota) of met het overige beleid (niet opgenomen in de strategische 

nota).  

Daarnaast bevat de staat van het financiële evenwicht minstens, per financieel boekjaar, de raming 

van het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht) en de raming van de autofinancieringsmarge 

(structureel evenwicht). Vanuit het resultaat op kasbasis kan het lokaal bestuur aantonen dat hun 

uitgaven voor een bepaald jaar gedekt zijn door de ontvangsten, rekening houdend met het 

gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar. De berekening van de 

autofinancieringsmarge bewijst dat de gemeente structureel in staat is de jaarlijkse last van haar 

schulden te dragen. 
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Het meerjarenplan is een cruciaal document voor een lokaal bestuur. Het belang ervan komt ook tot 

uiting in de regelgeving. De vaststelling ervan is een exclusieve, niet-delegeerbare bevoegdheid van de 

gemeenteraad, de bespreking ervan moet plaatsvinden in openbare zitting en elk gemeenteraadslid 

moet minstens 14 dagen voor de vergadering waarop het meerjarenplan wordt besproken het 

ontwerp van meerjarenplan bezitten. 

Het meerjarenplan van een gemeente is een levend instrument waarbij niet alleen de budgetten maar 

ook de actieplannen en de acties kunnen opgevolgd worden. De democratische controle ervan is dan 

ook cruciaal. Raadsleden dienen minimaal driemaal per jaar een rapportering te krijgen over de 

beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan. Vooreerst krijgen raadsleden inzicht bij het vaststellen 

van de jaarrekening. De jaarrekening geeft namelijk de mate van realisatie van de 

beleidsdoelstellingen en actieplannen weer. Bovendien worden de uitgevoerde actieplannen 

financieel vertaald en vergeleken met het meerjarenplan en de aanpassing ervan. Ten tweede is er ook 

minstens één opvolgingsrapportering. Deze moet in de eerste plaats een stand van zaken geven van 

de prioritaire acties of actieplannen die in het meerjarenplan zijn opgenomen. Het bevat ook een 

overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en 

geeft zo informatie over de uitvoering en de bewaking van de kredieten. Tot slot is er ook de jaarlijkse 

aanpassing van het meerjarenplan die in beginsel in het najaar door de gemeente- en OCMW-raad 

dient goedgekeurd te worden. 

Toch is het meerjarenplan niet altijd goed leesbaar. Cd&v is daarom pleitbezorger van een aangepast, 

meer leesbaar document voor elk raadslid. In het actieplan om gemeenteraadsleden te versterken 

(zie www.brechtwarnez.be/10-concrete-voorstellen-die-gemeenteraadsleden-versterken) werden 

ook concrete voorstellen in het parlement ingediend om raadsleden eenvoudiger toegang te geven tot 

en meer inzicht te geven in het meerjarenplan. 

http://www.brechtwarnez.be/10-concrete-voorstellen-die-gemeenteraadsleden-versterken
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Vlaanderen stelt verschillende tools ter beschikking die je inzicht geven in de (financiële) situatie van 

je gemeente. Je ziet jouw gemeente tegenover referentiepunten van andere gemeenten. 

 

 

De Gemeente-Stadsmonitor is een eenvoudige scanner van je gemeente die alle data samenbrengt op 

één plaats. Het bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren- of cijfers, waarvan 100 uit een 

burgerbevraging bij 150.000 inwoners.  

Deze cijfers vormen een schat aan informatie voor lokale besturen over uiteenlopende thema’s, zoals 

wonen, mobiliteit, milieu en samenleven, maar ook financiën. Met een eenvoudige klik kom je per 

thema te weten hoeveel mensen tevreden zijn over de fietspaden, je participatiebeleid, de buurt 

enzovoort. Maar je ziet bijvoorbeeld ook snel of je aantal ondernemingen groeien, of er veel ouders 

met betalingsmoeilijkheden zijn op school, hoe groot het onveiligheidsgevoel is… 

Bij deze cijfers kan je de evolutie van de data bekijken in de tijd of het eigen bestuur vergelijken met 

andere besturen of het Vlaamse gemiddelde. 

Website: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/  

Een korte demo vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=RyLlAumVa88  

  

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=RyLlAumVa88
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Deze handige tool geeft je niet alleen inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel 

evenwicht en de schulden van lokale besturen. Vergelijk op een eenvoudige manier je eigen lokaal 

bestuur met een ander bestuur, met een cluster en met Vlaanderen. Het gaat om een relatief 

eenvoudige tool die je in één klik enkele basisgrafieken toont over je totale uitgaven, ontvangsten, 

financiële evenwichten en schulden. Deze worden telkens vergeleken met gelijkaardige gemeenten 

(de cluster) en Vlaanderen. Je kan gemakkelijk doorklikken per grafiek als je meer info wenst zoals bv. 

de soort schulden of de investeringsuitgaven per inwoner. 

Website: https://finpro.bbcdr.be/  

Een handige demo vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=ldhz2OCxCyQ  

 

 

Gebruik deze tool om alle BBC-data te doorzoeken. Uitgaven en ontvangsten, cijfers per inwoner of de 

autofinancieringsmarge, je vindt het allemaal terug! Ook de beleidsdoelstellingen, actieplannen en 

acties kan je hier uitspitten. Hoeveel bedraagt de dotatie aan de politiezone? Zijn er veel financiële 

schulden? Welke belastingen int een gemeente? Je krijgt meteen een antwoord op je vragen via 

snelkeuze-knoppen.  

https://finpro.bbcdr.be/
https://www.youtube.com/watch?v=ldhz2OCxCyQ
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Filter de data naar eigen wens en bekijk de gegevens vanuit verschillende invalshoeken. Deze tool biedt 

meer mogelijkheden dan het ‘Financieel Profiel Lokaal Bestuur’ en is daardoor ook iets complexer. 

Website: https://analyse.bbcdr.be/  

Een handige demo vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=SV-PUYKsOnk  

 

 

De besluitendatabank is een verzamelplaats voor meldingsplichtige besluiten van lokale besturen en 

is toegankelijk voor alle lokale en centrale overheden. Ben je op zoek naar inspiratie voor een nieuw 

reglement of wil je weten welke andere besturen al ervaring hebben met een bepaalde materie? 

Doorzoek de meer dan 115.000 lokale reglementen, besluiten of besluitenlijsten in deze toepassing. 

Je kan filteren op specifieke besluiten of besturen, maar ook inhoudelijk zoeken op basis van 

trefwoorden. Via de databank word je meteen doorverwezen naar het besluit op de webpagina van 

het lokaal bestuur. 

Let op. Voorlopig heeft nog niet iedereen toegang tot deze databank. Je dient hiervoor toegang aan te 

vragen bij je gemeente- of stadsbestuur. Als mandataris heb je het recht hier toegang toe te krijgen. 

Daarna kan je gewoon inloggen via Itsme, je e-ID, een mobiele app of SMS. 

Website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/besluitendatabank   

https://analyse.bbcdr.be/
https://www.youtube.com/watch?v=SV-PUYKsOnk
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/besluitendatabank
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De kerncijfers van uw gemeente? 

Met behulp van de https://analyse.bbcdr.be is het mogelijk de evolutie van de kerncijfers op een 

makkelijke manier te vergelijken. Zo kan je hier een vergelijking terugvinden van alle West-Vlaamse 

steden en gemeenten, op basis van het OCMW en de gemeente voor het vorig boekjaar, op basis van 

de jaarrekening die werd ingediend.  

Hieronder zie je een weergave voor het boekjaar 2021. We gebruiken de verplichte indicatoren, nl. 

het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge. Daarnaast werd ook een 

vergelijking mogelijk gemaakt per inwoner. 

Bestuur 
Gecumuleerd 

Budgettair 
Resultaat 

GBR/inwoner 
Autofinancierings-

marge 
Autofinancierings
-marge/inwoner 

Alveringem  10.295.649,81 €   2.049,29 €   2.913.635,59 €   579,94 €  

Anzegem  17.642.131,03 €   1.188,42 €   2.256.306,86 €   151,99 €  

Ardooie  11.328.122,91 €   1.237,91 €   2.763.337,75 €   301,97 €  

Avelgem  15.481.221,38 €   1.510,51 €   2.454.879,75 €   239,52 €  

Beernem  6.512.526,00 €   411,01 €   2.926.113,35 €   184,67 €  

Blankenberge  10.145.067,78 €   495,39 €   2.331.568,49 €   113,85 €  

Bredene  30.663.313,48 €   1.695,42 €   2.853.820,46 €   157,79 €  

Brugge  20.351.402,95 €   171,79 €   5.887.148,04 €   49,69 €  

Damme  17.389.692,87 €   1.584,77 €   1.361.461,39 €   124,07 €  

De Haan  30.634.381,53 €   2.395,37 €   3.792.724,47 €   296,56 €  

De Panne  16.544.104,16 €   1.472,94 €  - 405.756,73 €  - 36,13 €  

Deerlijk  9.696.440,39 €   795,96 €   2.034.078,19 €   166,97 €  

Dentergem  18.044.438,49 €   2.087,51 €   2.494.771,21 €   288,61 €  

Diksmuide  17.169.842,12 €   1.021,10 €   3.801.111,33 €   226,05 €  

Gistel  9.858.030,82 €   814,24 €   2.042.759,45 €   168,73 €  

Harelbeke  9.885.455,96 €   345,48 €   5.383.124,69 €   188,13 €  

Heuvelland  10.872.857,68 €   1.376,83 €   1.746.948,49 €   221,22 €  

Hooglede  12.975.339,57 €   1.307,34 €   1.898.737,48 €   191,31 €  

Houthulst  3.028.147,64 €   296,47 €   201.629,31 €   19,74 €  

Ichtegem  6.169.942,77 €   438,58 €   1.756.088,65 €   124,83 €  

Ieper  66.427.088,97 €   1.900,41 €   8.649.060,91 €   247,44 €  

Ingelmunster  13.551.863,76 €   1.211,18 €   2.489.904,89 €   222,53 €  

Izegem  19.733.580,69 €   691,10 €   5.319.382,23 €   186,29 €  

Jabbeke  10.723.342,29 €   761,55 €   6.153.065,75 €   436,98 €  

Knokke-Heist  33.777.458,34 €   1.020,90 €   24.268.366,69 €   733,49 €  

Koekelare  7.232.980,09 €   827,10 €   2.164.060,35 €   247,46 €  

Koksijde  16.358.026,33 €   748,58 €   7.073.217,05 €   323,69 €  

Kortemark  4.562.065,68 €   358,01 €   2.587.436,65 €   203,05 €  

Kortrijk  20.422.389,12 €   264,49 €   3.671.862,10 €   47,55 €  

Kuurne  6.587.227,89 €   477,54 €   2.472.391,26 €   179,24 €  

Langemark-Poelkapelle  8.987.622,15 €   1.145,94 €   2.233.235,63 €   284,74 €  

Ledegem  3.596.573,04 €   370,21 €   2.231.840,76 €   229,73 €  

https://analyse.bbcdr.be/
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Lendelede  3.340.805,63 €   579,40 €   1.047.805,20 €   181,72 €  

Lichtervelde  12.098.092,41 €   1.349,93 €   1.737.118,75 €   193,83 €  

Lo-Reninge  758.654,72 €   232,93 €   801.363,74 €   246,04 €  

Menen  23.570.571,94 €   699,26 €   4.395.045,05 €   130,39 €  

Mesen  511.939,61 €   487,10 €   43.816,37 €   41,69 €  

Meulebeke  4.413.846,55 €   405,50 €   1.856.774,06 €   170,58 €  

Middelkerke  49.012.501,95 €   2.490,98 €   16.053.428,41 €   815,89 €  

Moorslede  9.834.955,20 €   859,32 €   2.120.404,05 €   185,27 €  

Nieuwpoort  44.784.567,63 €   3.838,57 €   199.622,26 €   17,11 €  

Oostende  17.520.412,46 €   244,17 €   5.431.230,37 €   75,69 €  

Oostkamp  10.190.125,58 €   427,58 €   3.476.019,75 €   145,86 €  

Oostrozebeke  7.917.858,97 €   996,83 €   2.351.182,57 €   296,01 €  

Oudenburg  11.828.624,57 €   1.222,98 €   1.602.234,16 €   165,66 €  

Pittem  9.628.286,31 €   1.419,26 €   1.793.388,25 €   264,36 €  

Poperinge  5.613.298,29 €   285,14 €   1.672.446,34 €   84,96 €  

Roeselare  - 7.265.104,88 €  - 113,94 €   672.068,42 €   10,54 €  

Ruiselede  2.879.752,78 €   535,37 €   1.128.014,83 €   209,71 €  

Spiere-Helkijn  1.507.919,69 €   726,36 €   381.239,10 €   183,64 €  

Staden  22.125.121,46 €   1.930,30 €   2.589.443,96 €   225,92 €  

Tielt  21.008.849,17 €   1.030,35 €   5.070.204,22 €   248,66 €  

Torhout  7.646.695,76 €   373,19 €   1.023.817,28 €   49,97 €  

Veurne  10.273.081,86 €   843,99 €   3.503.175,29 €   287,81 €  

Vleteren  1.931.413,02 €   529,30 €   607.894,29 €   166,59 €  

Waregem  49.998.323,66 €   1.297,48 €   10.979.740,32 €   284,93 €  

Wervik  9.350.862,18 €   495,70 €   1.716.776,82 €   91,01 €  

Wevelgem  37.014.524,10 €   1.174,95 €   4.944.232,66 €   156,94 €  

Wielsbeke - 11.391.989,17 €  - 1.156,43 €   1.654.178,18 €   167,92 €  

Wingene  16.027.939,96 €   1.090,41 €   4.696.355,81 €   319,50 €  

Zedelgem  17.289.750,44 €   754,98 €   5.964.022,45 €   260,43 €  

Zonnebeke  12.470.919,92 €   996,80 €   3.246.789,99 €   259,51 €  

Zuienkerke  7.003.424,99 €   2.546,70 €   943.245,61 €   343,00 €  

Zwevegem  5.529.334,88 €   222,48 €   4.091.158,49 €   164,61 €  

 

Na een analyse waarbij de diverse stromen vanuit het Gemeentefonds vergeleken werden op basis 

van de cijfers uit 2020 en de inwoners op 01/01/2021 bekomen we volgende interessante tabel. Op 

deze manier wordt een overzicht gegeven tussen de Vlaamse subsidiestromen per inwoner en per 

km² per gemeente of stad. 

Naam Bestuur Per Inwoner in 2021* Per km² in 2021 

Alveringem  715 €   44.641 €  

Anzegem  316 €   111.799 €  

Ardooie  341 €   89.468 €  

Avelgem  362 €   169.838 €  

Beernem  330 €   72.741 €  

Blankenberge  458 €   538.567 €  

Bredene  358 €   496.899 €  

Brugge  864 €   740.317 €  

Damme  432 €   53.189 €  

De Haan  462 €   139.060 €  
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De Panne  455 €   212.165 €  

Deerlijk  277 €   198.827 €  

Dentergem  312 €   103.620 €  

Diksmuide  577 €   65.007 €  

Gistel  384 €   110.593 €  

Harelbeke  307 €   299.812 €  

Heuvelland  614 €   51.675 €  

Hooglede  369 €   97.207 €  

Houthulst  434 €   78.497 €  

Ichtegem  373 €   115.533 €  

Ieper  505 €   135.235 €  

Ingelmunster  294 €   202.170 €  

Izegem  334 €   371.776 €  

Jabbeke  313 €   80.647 €  

Knokke-Heist  340 €   199.524 €  

Koekelare  427 €   95.394 €  

Koksijde  383 €   190.381 €  

Kortemark  404 €   93.280 €  

Kortrijk  713 €   686.846 €  

Kuurne  295 €   402.841 €  

Langemark-Poelkapelle  495 €   73.672 €  

Ledegem  300 €   117.440 €  

Lendelede  316 €   138.898 €  

Lichtervelde  329 €   113.511 €  

Lo-Reninge  705 €   36.836 €  

Menen  406 €   411.715 €  

Mesen   642 €   187.626 €  

Meulebeke  338 €   124.646 €  

Middelkerke  448 €   115.937 €  

Moorslede  336 €   108.718 €  

Nieuwpoort  582 €   218.422 €  

Oostende  811 €   1.539.657 €  

Oostkamp  309 €   92.350 €  

Oostrozebeke  362 €   173.253 €  

Oudenburg  378 €   101.606 €  

Pittem  370 €   72.144 €  

Poperinge  465 €   76.854 €  

Roeselare  663 €   703.611 €  

Ruiselede  397 €   70.587 €  

Spiere-Helkijn  411 €   78.935 €  

Staden  399 €   99.500 €  

Tielt  493 €   148.281 €  

Torhout  369 €   167.158 €  

Veurne  645 €   80.984 €  

Vleteren  582 €   55.762 €  

Waregem  405 €   350.548 €  

Wervik  417 €   180.711 €  

Wevelgem  288 €   234.836 €  

Wielsbeke  311 €   140.514 €  

Wingene  355 €   74.831 €  
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Zedelgem  312 €   118.186 €  

Zonnebeke  425 €   78.628 €  

Zuienkerke  673 €   37.311 €  

Zwevegem  337 €   132.275 €  

 

Naast het gemeentefonds krijgt een gemeente ook nog diverse andere (project)subsidies. Een 

overzicht voor West-Vlaanderen voor 2021 is te vinden via deze schriftelijke vraag van Brecht Warnez 

van 31 januari 2022, nr. 160, https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-

documenten/schriftelijke-vragen/1599430.  

  

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1599430
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1599430
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Dankzij deze tool https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/ kan je makkelijk gemeenten 

vergelijken op basis van diverse thema’s. De financiële parameters van jouw gemeente kan je 

terugvinden onder het thema Lokaal bestuur.  

 

 

  

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


 
 

Lokale financiën | Editie september 2022 | cd&v West-Vlaanderen 
15 

 

 

Het paarse cijfer van het Vlaams Gewest is het gemiddeld cijfer van alle Vlaamse gemeenten. 
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Dankzij de tool op https://finpro.bbcdr.be krijg je met één klik een overzicht van de financiële situatie 

van jouw stad of gemeente. 

 

 

https://finpro.bbcdr.be/
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Nog meer interessante linken en info 

- Een tool voor de BBC waar je op een handige manier gemeenten en de belangrijkste 

indicatoren kan vergelijken. 

https://finpro.bbcdr.be/  

- Met deze tool voor de BBC kan je diepgaand de cijfers van een stad of gemeente analyseren. 

Je kan de recentste gegevens hiervoor raadplegen. 

https://analyse.bbcdr.be/ 

- Met de gemeente- en stadmonitor kan je verschillende thema’s vergelijken. Je kan makkelijk 

financiële en andere parameters terugvinden en deze in Excel of pdf downloaden. 

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

- In deze databank vind je alle meldingsplichtige reglementen en besluiten van een gemeente. 

Je lokaal bestuur moet je hier toegang tot verlenen. 

http://besluiten.lokaalbestuur.vlaanderen.be/ 

- De Belfius studie vergelijkt jouw gemeente of stad met jullie cluster. Het kan een inzichtelijk 

beeld bieden op de toestand van je gemeente. 

https://research.belfius.be/nl/lokale-financien/ 

- Deze nota werd eind 2020 opgemaakt om de subsidiestromen vanuit Vlaanderen naar de 

lokale besturen in kaart te brengen. Je kan deze hier downloaden.  

http://www.bartdochy.vlaanderen/Vlaamsesubsidiesvoorlokalebesturen.pdf/ 

- Recent stuk uit de tijd die de inflatiegevoeligheid per gemeente weergeeft. 

https://www.tijd.be/dossiers/de-verdieping/zon-zee-en-inflatiezorgen-voor-lokale-

besturen/10402017.html 

- Actieplan dat in het Vlaams Parlement werd ingediend om de gemeenteraad te versterken. 

https://www.brechtwarnez.be/10-concrete-voorstellen-die-gemeenteraadsleden-versterken 

- Schriftelijke vraag van Koen Van Den Heuvel nr. 250 aan minister Bart Somers d.d. 23 maart 

2022. 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-

vragen/1620878  

- Schriftelijke vraag van Brecht Warnez nr. 145 aan minister Bart Somers d.d. 19 januari 2021. 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-

vragen/1466135  

- Schriftelijke vraag van Brecht Warnez nr. 160 aan minister Bart Somers d.d. 31 januari 2022. 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-

vragen/1599430  

 

https://finpro.bbcdr.be/
https://analyse.bbcdr.be/
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
http://besluiten.lokaalbestuur.vlaanderen.be/
https://research.belfius.be/nl/lokale-financien/
http://www.bartdochy.vlaanderen/Vlaamsesubsidiesvoorlokalebesturen.pdf/
https://www.tijd.be/dossiers/de-verdieping/zon-zee-en-inflatiezorgen-voor-lokale-besturen/10402017.html
https://www.tijd.be/dossiers/de-verdieping/zon-zee-en-inflatiezorgen-voor-lokale-besturen/10402017.html
http://www.brechtwarnez.be/10-concrete-voorstellen-die-gemeenteraadsleden-versterken
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1620878
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1620878
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1466135
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1466135
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1599430
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1599430
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Contact  

 

Bart Dochy Brecht Warnez 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Burgemeester Ledegem Schepen Wingene 

Voorzitter van de Commissie Landbouw Commissie Binnenlands Bestuur 

 0477 76 20 50   0479 67 85 41 

 bart.dochy@vlaamsparlement.be   brecht.warnez@vlaamsparlement.be 

www.bartdochy.be www.brechtwarnez.be 

 

Koen Meersseman Stijn Verkinderen 

Parlementair medewerker Bart Dochy Parlementair medewerker Brecht Warnez 

Schepen Zonnebeke Lid nationale en provinciale partijraad 

 0491 16 35 34  0478 24 71 72 

 koen.meersseman@vlaamsparlement.be  stijn.verkinderen@vlaamsparlement.be 

mailto:bart.dochy@vlaamsparlement.be
http://www.bartdochy.be/
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