
Bevraging_Burgemeester_OCMW_voorzitter_trefdag_12102017
Status: Afgesloten
Begindatum: 28-08-2017
Einddatum: 25-09-2017
Live: 29 dagen
Vragen: 22
Talen: nl
Panelgrootte: 616
Bounced: 1 (0,2%)
Geweigerd: 0 (0%)
Gedeeltelijk geantwoord: 30 (12,3%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 214 (87,7%)
Totaal beantwoord: 244 (39,6%)

1. Ik ben:

52% - OCMW-voorzitter

48% - Burgemeester

48%
52%

n=244
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2.  Wat zijn voor uw gemeente de meest belangrijke maatschappelijke uitdagingen ?

Duid de vijf grootste maatschappelijke uitdagingen aan

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Zorg op maat van elke inwoner die er nood aan heeft

(kinderopvang, thuiszorg, woonzorg) 
151   62%

Armoede bestrijden  121   50%

Verkeersveiligheid en openbaar vervoer  110   45%

Culturele, sportieve en sociaal-maatschappelijke initiatieven als

bindmiddel in de lokale samenleving 
98   40%

Slimmer ruimtegebruik door een goede combinatie van wonen,

ontspanning, werken, groene en open ruimte 
98   40%

Meer gezonde en betaalbare woningen  96   40%

Buurten aangenamer en leefbaarder maken  88   36%

Participatie en betrokkenheid van burgers  68   28%

Voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid garanderen  64   26%

Digitalisering van dienstverlening  47   19%

Energiezuinig beleid  47   19%

Integratie van nieuwkomers in de gemeente  46   19%

Een gezonde gemeente  43   18%

Ontmoetingsplaatsen voor mensen  40   16%

Verminderen van overlast  29   12%

Omgaan met signalen van radicalisering en polarisatie  18   7%

Ander, gelieve te specificeren  15   6%

Omgaan met terreurdreiging  5   2%

Totaal aantal respondenten: 243
Vraag overgeslagen: 1
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3.  Wat zijn voor u de minst belangrijke maatschappelijke uitdagingen?

Duid de vijf minst belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Omgaan met terreurdreiging  143   71%

Omgaan met signalen van radicalisering en polarisatie  102   50%

Verminderen van overlast  89   44%

Digitalisering van dienstverlening  72   36%

Voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid garanderen  55   27%

Integratie van nieuwkomers in de gemeente  54   27%

Een gezonde gemeente  52   26%

Ontmoetingsplaatsen voor mensen  51   25%

Slimmer ruimtegebruik door een goede combinatie van wonen,

ontspanning, werken, groene en open ruimte 
45   22%

Energiezuinig beleid  34   17%

Buurten aangenamer en leefbaarder maken  30   15%

Participatie en betrokkenheid van burgers  30   15%

Meer gezonde en betaalbare woningen  29   14%

Armoede bestrijden  23   11%

Culturele, sportieve en sociaal-maatschappelijke initiatieven als

bindmiddel in de lokale samenleving 
23   11%

Ander, gelieve te specificeren  19   9%

Zorg op maat van elke inwoner die er nood aan heeft

(kinderopvang, thuiszorg, woonzorg) 
16   8%

Verkeersveiligheid en openbaar vervoer  6   3%

Totaal aantal respondenten: 202
Vraag overgeslagen: 14
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4.  Geef uw oordeel over elk van onderstaande stellingen

 Wenst u over een bepaalde stelling geen mening te vertolken, dan slaat u die gewoon over.
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Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

SamuSocial en andere verhalen hebben ook het geloof

in de lokale politiek een deuk gegeven
210 4.14 4 0.89

Er moet meer samengewerkt worden tussen steden en

hun omliggende gemeenten
212 3.85 4 0.92

De deontologische code voor bestuursorganen in uw

gemeente bevat voldoende richtlijnen om mogelijke

belangenvermenging tegen te gaan

207 3.82 4 0.86

Indien samenwerking tussen gemeenten en OCMW's

financieel zou worden gewaardeerd door Vlaanderen,

verkies ik dat boven fusie van mijn gemeente

204 3.82 4 1.34

Een gemeente en OCMW moeten niet enkel

kwaliteitsvolle diensten verlenen aan de inwoners maar

moeten hen ook actief betrekken bij het beleid

212 3.81 4 0.86

Er moet dringend een aangepaste waarderingsmethode

voor onroerende goederen komen ter vervanging van

het verouderde kadastraal inkomen

205 3.71 4 1.01

De gemeenteraad mag niet alleen een stemmachine

zijn voor de voorstellen vanuit het college, maar zou

moeten evolueren naar een echt parlement waar over

gemeentelijke uitdagingen wordt gedebatteerd

212 3.71 4 0.94

Samenwerking tussen gemeenten en OCMW's is

interessanter dan fusie
212 3.66 4 1.4

If Mayors Ruled the World: als we lokaal meer te

zeggen hadden, zouden we veel maatschappelijke

problemen beter kunnen aanpakken

206 3.63 4 0.84

Ik vind dat mijn gemeente volop moet inzetten op het

vrijwaren van open ruimte en natuur om een slimmer

ruimtegebruik te bewerkstelligen (de zogenaamde

betonstop)

209 3.58 4 0.97

Het geven van aanvullende financiële OCMW-steun aan

mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, is een

noodmaatregel omdat het leefloon te laag is om

menswaardig te kunnen leven

211 3.55 4 1.07

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om

opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting

ter vervanging van de bestaande gemeentelijke

bedrijfsbelastingen

200 3.38 3 1.16

Het wordt moeilijk om goede kandidaten te vinden voor

de volgende gemeenteraadsverkiezingen
209 3.36 4 1.16

Ik kan als burgemeester voldoende een beroep doen op

politiecapaciteit voor de noden in mijn gemeente (enkel

voor burgemeesters)

108 3.34 4 1.03

Als er in mijn gemeente voldoende kwaliteitsvolle en

betaalbare zorg wordt aangeboden door social profit of

commerciële aanbieders, hoeven de gemeente en het

OCMW dit niet zelf te doen

213 3.27 3.5 1.17

De gemeente en het OCMW zullen het moeilijk hebben

om in de komende bestuursperiode een meerjarenplan

op te stellen dat financieel in evenwicht is

210 2.98 3 1.11

De Europese Unie is een steeds belangrijker

beleidsniveau voor de lokale besturen
205 2.81 3 0.92

In mijn gemeente is de winkelleegstand problematisch 209 2.79 3 1.18

OCMW en gemeente moeten vooral zelf instaan voor

voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
214 2.78 3 1.1

Ik heb voldoende vertrouwen in de Vlaamse regering 208 2.74 3 1.11

5 15 38 41

  6 26 41 26

  7 20 52 20

8 13 11 24 44

  5 20 56 17

3 10 21 43 22

  7 28 43 20

12 11 16 21 40

  7 35 43 14

14 33 33 20

3 14 27 35 20

8 15 30 30 19

6 20 22 35 17

4 20 24 42 10

8 21 21 37 14

9 30 23 31 7

6 34 36 22  

15 30 24 22 8

11 34 27 21 7

16 24 34 21 5
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Wij beschikken lokaal over voldoende hefbomen om de

armoede in onze gemeente te doen dalen
213 2.62 2 1.04

Een financiële bonus is een belangrijk argument om een

fusie van mijn gemeente met een andere gemeente te

overwegen

210 2.53 2 1.36

Zowel burgemeesters als schepenen blijven best

maximum twee legislaturen aan de macht
211 2.42 2 1.31

De aangekondigde maatregelen tegen de zogenaamde

graaicultuur (bijvoorbeeld maximum 15 leden in een

Raad van Bestuur van intercommunales, het

loonplafond) zijn voldoende om het nemen van politieke

verantwoordelijkheid op te waarderen

207 2.39 2 1.1

Het is een goed idee om inwoners zelf een deel van het

gemeentebudget te laten beheren
211 2.34 2 1.08

Ik heb het gevoel voldoende vrije tijd te hebben voor

een leven naast de politiek
211 2.32 2 1.01

Het Vlaamse Parlement moet kleine gemeenten

verplichten om te fuseren
210 2.25 2 1.38

Wie in uw gemeente een woning wil huren, vindt

gemakkelijk een betaalbare en kwaliteitsvolle woning
211 2.19 2 0.95

De centrale overheden doen alles wat ze kunnen om

lokale besturen te ondersteunen
209 2.12 2 0.84

Ik heb voldoende vat op aanbieders van openbaar

vervoer in mijn gemeente
205 1.71 2 0.84

Gemiddelde: 3,05 — Mediaan: 3 — Standaarddeviatie: 1,26

1. Helemaal niet akkoord

2. Eerder niet akkoord

3. Min of meer akkoord

4. Eerder wel akkoord

5. Helemaal akkoord

13 40 23 23  

33 20 15 24 8

32 27 15 18 8

21 40 24 10 6

22 43 17 15 3

22 41 22 13  

43 21 12 14 10

25 43 21 10  

22 49 24 3  

49 36 12    
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5.  Om meer leefbare en weerbare handelskernen te creëren, zijn volgende strategieën het meest aangewezen 

U kan kiezen tussen 9 antwoorden. Duid maximum 3 antwoorden aan met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Inzetten op een betere bereikbaarheid en parkeergelegenheden  107   50%

Leegstaande panden omvormen naar andere functies, zoals

wonen, diensten, recreatie, … 
91   43%

Meer handelaars én klanten aantrekken door in te zetten op

promotie en marketing 
83   39%

Andere bedrijvigheid naar de winkelkernen lokken (productie,

ambachten, …) 
83   39%

Subsidies verstrekken aan nieuwe handelaars die zich in de kern

willen vestigen 
75   35%

Het aantal winkels buiten de kern terugdringen door

stedenbouwkundige beperkingen op te leggen 
71   33%

De heffing op leegstaande winkelpanden verhogen (of invoeren)  54   25%

Het aantal winkels buiten de kern terugdringen via betere

afspraken met de buurgemeenten 
16   8%

Ander, gelieve te specificeren  9   4%

Totaal aantal respondenten: 212
Vraag overgeslagen: 3

0% 20% 40% 60% 80%  

Pagina 7 van 15



6.  Van welke groepen vindt u dat de stem tot nu toe te weinig aan bod kwam bij het beleid in uw gemeente?

U kan kiezen tussen 12 antwoorden. Duid maximum 5 antwoorden aan met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Mensen in armoede  125   59%

Mensen met een beperking  98   46%

Mensen van allochtone afkomst  85   40%

Kinderen en jongeren  66   31%

Gezinnen  47   22%

Geen  31   15%

Senioren  27   13%

Middenstand en ondernemers  21   10%

Landbouwers  20   9%

Lokale verenigingen  19   9%

Milieubewegingen  12   6%

Ander, gelieve te specificeren  9   4%

Totaal aantal respondenten: 211
Vraag overgeslagen: 4

0% 20% 40% 60% 80%  

7.  In uw gemeente wilt u voor extra en betaalbare woningen zorgen door vooral in te zetten op:

U kan kiezen tussen 8 antwoorden. Duid maximum 3 antwoorden aan met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij  175   81%

Samenwerking met een sociaal verhuurkantoor  138   64%

Leegstand en verkrotting tegengaan  136   63%

Private eigenaars aanmoedigen om hun woning te verhuren  51   24%

Aansnijden van nieuwe woongebieden  41   19%

Samenwerking met de immobiliënsector  23   11%

Huurders ondersteunen  19   9%

Ander, gelieve te specificeren  9   4%

Totaal aantal respondenten: 215
Vraag overgeslagen: 0

0% 20% 40% 60% 80%  
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8.  Geef aan wat op uw gemeente van toepassing is:

 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

Mijn gemeente krijgt voldoende ondersteuning van de

federale en Vlaamse Overheid in de aanpak van

radicalisering

182 1.3 1 0.46

In mijn gemeente zijn er signalen die te maken hebben

met radicalisering en / of polarisatie
213 1.76 2 0.43

Gemiddelde: 1,55 — Mediaan: 2 — Standaarddeviatie: 0,50

1. Ja

2. Neen

70 30

24 76

9. Geef uw oordeel over onderstaande stelling

Ik ben vertrouwd met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's)

58% - Ja

42% - Neen

41.6%

58.4%

10. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) moeten in mijn gemeente een rol spelen bij de
beleidsplanning 2019-2024.

78% - Ja

22% - Neen

22.5%

77.5%

n=214

n=187
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11.  Welke van volgende bevoegdheden die vandaag (inter)gemeentelijk of bovenlokaal worden aangepakt, kunnen
beter op het Vlaamse of federale niveau georganiseerd worden
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Waterzuivering  107   52%

Energiedistributie  96   47%

Waterdistributie  80   39%

Geen van bovenstaande  51   25%

Afvalophaling en verwerking  37   18%

Brandweer  35   17%

Politie  20   10%

Ander, gelieve te specificeren  8   4%

Totaal aantal respondenten: 204
Vraag overgeslagen: 11

0% 20% 40% 60% 80%  

12. Integratie gemeente/OCMW is een goede zaak

77% - Ja

23% - Neen

23.4%

76.6%

n=214

Pagina 10 van 15



13.  Integratie gemeente/OCMW is een goede zaak want:

U kan kiezen tussen 9 antwoorden. Duid maximum 3 antwoorden aan met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Het bevordert de samenwerking tussen de diensten  118   72%

Sociale accenten komen meer aan bod binnen alle

beleidsdomeinen in mijn gemeente 
88   54%

Dienstverlening wordt helder en transparant  73   45%

Het versterkt het management  63   38%

Het brengt sociaal beleid dichter bij de mensen  57   35%

We kunnen onze diensten centraliseren in één gebouw  42   26%

Sociaal beleid wordt goedkoper  12   7%

Ander, gelieve te specificeren  6   4%

Geen mening  0 0%

Totaal aantal respondenten: 164
Vraag overgeslagen: 51

0% 20% 40% 60% 80%  

14.  Integratie gemeente/OCMW is geen goede zaak want:

U kan kiezen tussen 9 antwoorden. Duid maximum 3 antwoorden aan met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Sociaal beleid krijgt minder aandacht  36   72%

Waarom veranderen als alles goed loopt  24   48%

Het sociaal beleid verliest politiek gezicht en slagkracht  20   40%

Ander, gelieve te specificeren  11   22%

Sociaal beleid wordt duurder  10   20%

Dienstverlening wordt afgestoten  10   20%

Samenwerking tussen diensten is een utopie  6   12%

Mensen vinden de weg naar hulpverlening niet meer  6   12%

Geen mening  1   2%

Totaal aantal respondenten: 50
Vraag overgeslagen: 165

0% 20% 40% 60% 80%  
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15.  De belangrijkste financiële uitdagingen voor mijn gemeente de komende legislatuur zijn:

U kan kiezen tussen 9 antwoorden. Duid maximum 3 antwoorden aan met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

De stijging van de pensioenuitgaven  149   70%

Besparingen van andere overheden met een impact op de

gemeenten 
146   69%

Het negatieve effect van de taxshift op de ontvangsten uit de

aanvullende personenbelastingen 
78   37%

Gedwongen investeringen om aan tendensen in de samenleving

(vergrijzing, vergroening, andere mobiliteit, …) te voldoen 
73   34%

Gedwongen investeringen om aan diverse normen (waterzuivering,

energie-efficiëntie, zorg, …) te voldoen 
56   26%

Toename van de sociale uitgaven van het OCMW  56   26%

Hoge aflossingen en intrestuitgaven ten gevolge van de

opgebouwde schulden 
11   5%

De stijging van de intrestvoeten  4   2%

Ander, gelieve te specificeren  2   1%

Totaal aantal respondenten: 212
Vraag overgeslagen: 3

0% 20% 40% 60% 80%  

16. Het is de belangrijkste opdracht van de burgemeester om:

Geef aan wat op u van toepassing is. U kan één antwoord kiezen.

47% - De trekker van het gemeentelijk beleid
te zijn

27% - De gemeente goed te managen

20% - Polarisering in de gemeente tegen te
gaan en een verbindingsfiguur te zijn

3% - De veiligheid te garanderen

3% - Ander, gelieve te specificeren
46.9%

20.4%

26.5%

n=98
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17.  Geef uw oordeel over elk van onderstaande stellingen

Gelieve onderstaande stellingen te beantwoorden met "Ja", "Neen" of "Geen mening".

 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

Het statuut van de burgemeester dient verbeterd te

worden
101 1.41 1 0.69

Een burgemeester of schepen moet bijkomend vergoed

worden voor publieke mandaten die hij uitoefent ten

gevolge van zijn functie

101 1.66 2 0.63

Gemiddelde: 1,53 — Mediaan: 1 — Standaarddeviatie: 0,68

1. Ja

2. Neen

3. Geen mening

71 17 12

43 49 9

18. Ondervond u in de voorbije legislatuur agressie ten gevolge van uw politiek mandaat?

44% - Ja

56% - Neen

44.1%

55.9%

19.  Zo ja, op welke manier heeft u die agressie ondervonden?
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Verbaal  70   74%

Op sociale media  68   72%

Fysieke agressie  9   10%

Ander, gelieve te specificeren  8   9%

Totaal aantal respondenten: 94
Vraag overgeslagen: 120

0% 20% 40% 60% 80%  

n=213
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20.  U krijgt het meeste voldoening van:

U kan maximum 2 antwoorden kiezen. Gelieve die antwoorden aan te duiden met een vinkje

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Waardering van de burger  129   60%

Concrete realisaties  91   43%

Een toekomstvisie voor de gemeente kunnen uittekenen  84   39%

Direct contact met de burger  65   30%

Waardering van het personeel  32   15%

Het behartigen van de belangen van de gemeente in allerlei

samenwerkingsverbanden en overlegstructuren 
18   8%

Waardering van andere politici  3   1%

Het hebben van beslissingsmacht, men kan niet om u heen  1   0%

Ander, gelieve te specificeren  0 0%

Totaal aantal respondenten: 214
Vraag overgeslagen: 0

0% 20% 40% 60% 80%  

Vraag overgeslagen: 186

21.  Wilt u nog iets kwijt aan de VVSG?
 

Respondenten 28   11%

0% 20% 40% 60% 80%  
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22. Mogen wij uw coördinaten doorgeven aan de pers om te getuigen over uw burgemeester- of voorzitterschap?

Dit gaat alleen over bv. uw naam en e-mailadres. Uw individuele antwoorden zullen wij niet aan de pers doorgeven.

67% - Ja

33% - Neen

33.3%

66.7%

n=210
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