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Deze data en trends geven een idee van wat we ondernamen – en ondernemen –
voor de lokale besturen in de diverse beleidsdomeinen Bestuur, Mens, en Omgeving.

Verkiezingen & Decreet lokaal
bestuur

3.000

Financiën & Organisatie

€87.500.000

DEELNEMERS
INFOSESSIES

We blijven ijveren voor een jaarlijkse stijging van het
Gemeentefonds met 3,5%.

Op onze infosessies over decreet lokaal bestuur.

4.000+

€95.300.000

MANDATARISSEN
AANWEZIG

op de introductiesessies en het startfeest na de verkiezingen van
14 oktober.

3.150

STIJGING
GEMEENTEFONDS

SCHULDEN
FUSIEGEMEENTEN

Overgenomen door Vlaamse overheid.

Het federale parlement keurde de invoering van een gemengd
ADVIESVRAGEN ROND
VERKIEZINGEN & BESTUUR

pensioen goed, die op termijn de pensioenfactuur van de lokale
besturen moet milderen.

Politie & Veiligheid

555

SCHRIFTELIJKE &
TELEFONISCHE ADVIEZEN

Ter ondersteuning van 1.473 nieuwe politieraadsleden in 83

€144.100.000

De politiezones kregen een eerste schijf van 101 miljoen euro en een

Vlaamse meergemeentepolitiezones.

tweede schijf van 43,1 miljoen euro.

Maatschappelijke integratie

Sociaal beleid

461

ADVIESVRAGEN
VREEMDELINGENZAKEN

De stafmedewerker vreemdelingenzaken kreeg 461 vragen: over

MIDDELEN VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS

Decreet lokaal sociaal beleid (9 februari 2018) bevestigt: lokale
besturen geven vorm aan de sociale grondrechten van inwoners.

verblijfsrecht, recht op OCMW-hulp, lokaal opvanginitiatief,
dringende medische hulp, toegang arbeidsmarkt,
socialezekerheidsuitkeringen.

Zorg

74

74 werkbezoeken ter plaatse door een regionale medewerker
thuiszorg.

1

3x550

WERKBEZOEKEN
TER PLAATSE

DEELNEMERS OP
REGIONAAL OVERLEG

3 keer 550 deelnemers op regionaal overleg: diensten gezinszorg,
poetsdiensten, lokale dienstencentra, welzijnsverenigingen.

ZORG IN ACTIE
AWARD

1 Zorg in Actie award na bijna 5.000 uitgebrachte stemmen.
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Regie over buitenschoolse kinderopvang gaat naar gemeenten,
mede op vraag van de VVSG.
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Ruimte
Het Omgevingsloket wordt gebruiksvriendelijker en toegankelijker

Regelgeving dwangsommen in ruimtelijke ordening aangepast: de

gemaakt, mede op basis van ons gebruikersonderzoek bij de

opbrengst gaat nu naar de gemeente die eerder herstel vorderde,

gemeenten.

niet naar de Vlaamse overheid.

Afvalbeleid

1.200.000

Mobiliteit: Fietsberaad Vlaanderen

70%

VIEWS FILMPJE WEEK
VAN DE AFVALOPHALER

De campagnefilmpjes voor de Week van de Afvalophaler kregen 1,2
miljoen volledige views. We pleitten zo voor meer respect voor het

VAN DE VLAMINGEN
WIL BETERE FIETSROUTES

FietsDNA ontrafeld: 70% van de Vlamingen wil betere fietsroutes in
de kernen.

werk van afvalophalers en recyclageparkwachters.

83%

Fix the mix-aanpak wijst de weg voor veilig fietsen in gezonde

VLAMINGEN TEVREDEN
OVER AFVALDIENSTVERLENING

aangename buurten.

83% van de Vlamingen blijkt tevreden over de afvaldienstverlening

2m

van zijn gemeente en afvalintercommunale: het gevolg van de sterke
regierol van lokale besturen over afvalbeleid, die we mee

DUURZAME STANDAARDBREEDTE FIETSPAD

1 fiets = 1m, dus 1 fietspad = 2m: naar veiliger fietspaden met een

ondersteunen.

duurzame standaardbreedte.

We verkregen betere vergoedingen in het kader van de
producentenverantwoordelijkheid over verpakkingen, banden,
elektrisch/elektronisch afval.

Economie

200

We zetten opnieuw sterk in op het integraal
handelsvestigingsbeleid en de nieuwe kleinhandelsvergunning.

GEMEENTEBESTUREN NAMEN
DEEL AAN BIJEENKOMSTEN

200 gemeentebesturen – 2 op 3 dus – namen deel aan een of meer
bijeenkomsten van het Platform Centrummanagement en/of de
regionale overlegtafels economie.

Duurzaamheid

80
650

GEMEENTEN HINGEN
DUURZAAMHEIDSVLAG UIT
LOKALE HELDEN
AANGEDUID

80 Vlaamse gemeenten hingen de duurzaamheidsvlag uit en duidden
samen meer dan 650 lokale ‘duurzame helden’ aan tijdens de Week
van de Duurzame Gemeente. Ontdek de duurzame gemeenten en de
verhalen van hun helden op www.duurzamegemeente.be.

Er is meer ...
Naast onze dagelijkse dienstverlening aan lokale besturen, onze
studiedagen, vormingen en publicaties, kaarten we elk jaar tot vele
tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers
aan bij ministers en hun kabinet, in het parlement, op
administraties, in tal van formele en informele contacten. Bekijk een
overzicht van de ruim 80 dossiers voor de periode januari 2018maart 2019 op www.vvsg.be/over-ons.

VVSG-belangenbehartiging 2018

jaarverslag2018.vvsg.be

2/2

