
Malle/Schilde, 02 maart 2018 

 

In het tweede kwartaal 2018 besteedt Ummagumma vzw aandacht aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 

 

Deze verkiezingen zijn  belangrijk voor de burgers: om de zes jaar kunnen zij de 

personen kiezen die hen op gemeentelijk vlak voor zes jaar gaan vertegen-

woordigen. 

De gemeente is het politiek niveau dat het dichtst bij de burger staat en dit 

niveau wint nog steeds aan belang: bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan 

andere niveaus (provincie, Vlaamse Gemeenschap, federale staat, Europa) zijn 

toegekend, worden automatisch aan de gemeente toegewezen. 

De gemeenten hebben een zeer uiteenlopende lijst van bevoegdheden:    

ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, cultuur, sport, toerisme, 

onderwijs en daar komt nog heel de sociale sector bij: senioren, jeugd, OCMW, 

enz. enz. 

 

Gemeentes zijn dus ook vaak één van de grotere werkgevers op hun grond-

gebied. 

 

Om een inzicht te krijgen in deze belangrijke organisatie komt op donderdag  

26 april 2018  te 20.00 uur Sven Brabants een toelichting geven over 

bevoegdheden en werking van een gemeente: Sven is de algemeen directeur 

van de gemeente Malle (deze benaming vervangt de titel gemeentesecretaris 

sinds 01 maart) 

Dat er veel geld omgaat in een gemeente is evident. Om een inzicht te krijgen 

in de financiën van een gemeente en in de manier hoe ontvangsten en uitgaven 

georganiseerd worden, zal de financieel directeur van de gemeente Malle, 

Carine Van Deun, op 08 mei 2018 te 20.00 uur dit komen uitleggen. 

Als wij na twee sessies weten hoe een gemeente er tegenwoordig uitziet is het 

belangrijk te peilen naar de toekomst: hoe gaat het takenpakket van een 

gemeente evolueren, welke schaalgrootte moet de ideale gemeente hebben, 



wat met inspraak en participatie  van de burgers. De spreker die goed geplaatst 

is om hierover te spreken is Marc Suykens: Marc was tot vorig jaar algemeen 

directeur van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). Alle 

gemeenten en OCMW ’s maken deel uit van deze vereniging. VVSG zorgt voor 

ondersteuning en deskundige begeleiding op alle domeinen waar gemeentes in 

actie komen. Deze sessie heeft plaats op dinsdag 05 juni 2018 te 20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 


