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De vraag van de stad Eeklo
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De stad Eeklo wil:

▶ een objectief inzicht krijgen in haar bestuurskracht en nagaan op 

welke vlakken ze voldoende of onvoldoende is uitgerust?

▶ Nagaan of versterkte samenwerking of fusie meerwaarde bieden 

en welke partner(s) het meest aangewezen zijn om de mogelijke 

scenario’s verder te verkennen?

Bestuurskrachtmeting

Fusieverkenning

Dit rapport

Mei-juni 2022
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De IDEA Group is een ervaren partner bij fusies en intensieve 

samenwerking tussen gemeenten. 

We begeleiden lokale besturen bij:

▶ Bestuurskrachtmetingen

▶ Verkenningstrajecten

▶ Opstellen samenwerkings- of fusiedossier

▶ Integratie van diensten

▶ Communicatie en participatietrajecten: intern, extern

De IDEA Group
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Inhoud van dit rapport

mei ’22Bestuurskrachtmeting Eeklo 4

1. Wat verstaan we onder bestuurskracht? 

2. Aanpak bestuurskrachtmeting Eeklo

3. Analyse van de capaciteit

4. Analyse van de taakstelling 

5. Conclusie en volgende stappen 

6. Bijlagen



Wat verstaan we onder

bestuurskracht? 
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Bestuurskracht
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Bestuurskracht =

Tijdens een bestuurskrachtmeting 

gaan we na of het bestuur 

voldoende middelen heeft en inzet 

om haar taakstelling op een 

kwaliteitsvolle manier in te vullen.

Capaciteit

Taakstelling
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Bestuurskracht ontrafeld in zeven componenten
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Capaciteit verwijst naar de middelen waarover het bestuur beschikt:

 Personeel (medewerkers in dienstverband en politiek personeel); 

 Financiële middelen;

 Gebouwen en infrastructuur;

 Netwerk (de samenwerking met burgers en organisaties).

De taakstelling van een gemeentelijke organisatie verwijst naar:

 Het realiseren van de beleidsvisie en –doelstellingen;

 Het verzekeren van een efficiënte en effectieve dienstverlening;

 Een professionele interne organisatie.
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Bestuurskracht vanuit een toekomstgericht venster
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We beoordelen de taakstelling van het lokaal bestuur toekomstgericht, vanuit bestuuurlijke en 

maatschappelijke trends die op de besturen afkomen. Sterke lokale besturen zijn besturen die de trends niet 

alleen ‘moeten ondergaan’, maar er op inspelen en de regie weten te houden. Ze doen dat vanuit een gezonde 

financiële basis, ze gaan partnerschappen aan en maken gebruik van de mogelijkheden van ICT en technologie.

Anders kijken naar 
welzijn en gezondheid

Samen-leven in 
diversiteit

Onze 
leefomgeving 

verhoogde 
aandacht geven‘The next economy’ 

vorm geven
Digitalisering
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Bestuurskrachtmeting: wat is het wel en wat is het niet?

▶ Een bestuurskrachtmeting is geen ‘rapport’ van het bestuur. Ook externe 

facturen spelen mee in het behalen van resultaat.

▶ Niet alle facetten zijn in cijfers te vatten. Er is dus een combinatie van 

kwantitatieve en kwalitatieve informatie nodig om bestuurskracht te meten. 

▶ Er bestaan geen prestatienormen, helder geëxpliciteerde verwachtingen of 

uniforme standaarden voor (lokale) besturen. Bestuurskracht is m.a.w. een 

aanname op basis van overeen te komen kaders (bv. Audit Vlaanderen voor 

organisatiebeheersing).

▶ Een bestuurskrachtmeting is een momentopname en is geen definitief of 

absoluut oordeel. 
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Aanpak voor 

Eeklo
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Plan van aanpak en timing
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Opstart en
oriëntatie

Bestuurs-
kracht-
meting

Fusie-
verkenning

Afweging
en

conclusies

• Afstemming met CBS • Documentanalyse
• Interviews sleutelfiguren
• Verdiepende werksessies
• Conclusies
• Afstemming projectteam

1 432

• Data- en
documentanalyse

• Gesprekken met de 
buurgemeenten

• Scenario’s
• Afstemming projectteam
• Eindrapport
• Voorstelling aan CBS

Maart 2022 Maart-April 2022 Mei 2022 Juni 2022
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Stappenplan Bestuurskrachtmeting
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Tijdens de bestuurskrachtmeting gaan we na of het stadsbestuur van Eeklo voldoende is uitgerust om haar 

taakstelling vandaag en in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier in te vullen. Waar doet het bestuur 

het zeer goed, waar komt het zichzelf tegen?

Stappen

▶ Documentanalyse

▷ Interne bronnen: omgevingsanalyse bestuur, uitgevoerde audits, etc.

▷ Externe bronnen: bestuurskrachtprofiel, SDG-monitor, BBC-analysetool,...

▶ (Groeps)interviews met sleutelfiguren, politiek en administratie (CBS, MAT, AD, FD, beleidsadviseur)

▶ Vier werksessies bestuurskracht

Interactieve bijeenkomsten met medewerkers uit de verschillende diensten (per cluster georganiseerd) 

▶ Conclusies en aanbevelingen

Bestuurskrachtmeting Eeklo
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Bronnen

mei ’22 13

(Groeps)interviews en werksessies

▶ Introsessie met CBS (8/3/2022)

▶ Introsessie met MAT (11/3/2022)

▶ Interview Meike Van Grembergen, algemeen directeur 
(11/3/2022)

▶ Interview Filip Van Der Heyden, financieel directeur (18/3/2022)

▶ Interview Katty Van de Voorde, beleidsadviseur (6/4/2022)

▶ Interview Frederik Goethals, informatiebeheerder ICT

▶ Werksessie cluster interne organisatie en dienstverlening 
(18/3/2022)

▶ Werksessie cluster vrije tijd, academie, BKO (18/3/2022)

▶ Werksessie cluster grondgebiedszaken (25/3/2022) 

▶ Werksessie cluster welzijn en sociaal beleid (1/4/2022)

Bestuurskrachtmeting Eeklo

Data en documenten

▶ Omgevingsanalyse stad Eeklo, aanpassing 2021

▶ Gemeentemonitor (editie 2021)

▶ Meerjarenplan stad Eeklo 2020-2025

▶ Financieel profiel Belfius, BBC-analysetool

▶ Organogram en personeelsformatie stad en OCMW

▶ Zelfevaluatie bestuurskracht (2016) en opvolgingstabel 
(2018-2022)

▶ Scores Eeklo in SDG-monitor

▶ Interne en externe audits:

▷ Lokaal dienstencentrum Zonneheem (2019)

▷ Interne Audit HR (2019)

▷ Interne Audit communicatie (2019)

▷ Maatschappelijke dienstverlening (2020)

▷ Monitoring (2020)

▷ Publieke ruimte (2021)

▶ Varia: losse data, overzichten, documenten

https://www.eeklo.be/omgevingsanalyse
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://www.eeklo.be/meerjarenplan
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/basisgegevens/bbc-data-maak-je-eigen-rapport#bbc_analysetool
https://www.sdgmonitor.be/


Analyse

capaciteit

Over welke middelen
beschikt het bestuur en
hoe worden ze ingezet?
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Personeel
Stadsbestuur
Niveau Koppen Formatie in VTE Effectief in VTE
A 15 14,5 12,9
B 45 39,01 34,21
C 85 75,71 68,01
D 52 48,29 44,48
E 22 18,88 15,26
IFIC 25 16,5 15
Totaal 244 212,89 189,86
OCMW (excl. art 60)
Niveau Koppen Formatie in VTE Effectief in VTE
A 3 2,5 1,3
B 29 28,2 24,2
C 14 12,4 10,5
CAT 11 16 13,4 11,1
CAT 4 4 3,5 3,3
D 1 1 1
E 37 26,3 21,69
VC 16 12,9 11,4
Totaal 120 100,2 84,49
Alg. Totaal 364 313,09 274,35

▶ Bezetting op gemiddelde van Belfiuscluster 

(11,7 VTE/1.000 inwoners). Wel opvallend meer 

deeltijdse werknemers (63,2% versus 53,4% voor 

Belfiuscluster, data 2020)

▶ Meer contractuelen (82,2%) dan Belfius-cluster 

gemiddelde (73,7%)

▶ ‘Jongere’ ploeg dan gemiddelde in de 

referentieregio (Eeklo heeft groter aandeel 

tussen 35 en 54 jaar)

▶ Bepaalde functies in de formatie niet ingevuld

▶ Sommige vacatures geraken moeilijk ingevuld 

(ICT, noodambtenaar, maatschappelijk 

werkers,...)

Situatie op 1/4/2022
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Personeel

Organogram
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Personeel
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Organogram

▶ Afdelingenstructuur (nog) niet tenvolle gerealiseerd:

▷ afdelingshoofd vrije tijd ontbreekt waardoor geen vertegenwoordiging in MAT of fomele coördinatie tussen vrije 

tijdsdiensten 

▷ afdeling Welzijn en samenleving zijn eigenlijk twee onderdelen: burgerzaken en samenleving onder de AD en de 

coördinatie van het onderdeel welzijn (sociaal huis) is een duobaan. Deze opsplitsing is suboptimaal voor het voeren 

van een geïntegreerd sociaal beleid

▶ Sterk punt: aanwezigheid van twee beleidsmedewerkers voor (omgevings)analyse, strategie, organisatiebeheersing en 

geïntegreerd beleid

▶ Een beperkt aantal eenmansdiensten (mobiliteit, economie, wonen), naast vanzelfsprekend ook solo-expertise op 

verschillende diensten ( jurist binnen aankopen, boekhouder op fin dienst, gezondsheidswerker, beleidscoördinator, etc)
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Personeel
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Coördinatie binnen de organisatie

De coördinatie tussen en binnen de afdelingen en de diensten is de voorbije jaren versterkt, maar blijft een 

werkpunt:

▶ Integratie OCMW/Stad nog onvoldoende gerealiseerd, zowel op ondersteunende diensten als op sociaal beleid

▶ Professionalisering van het MAT in uitbouw 

▶ De coördinatie op afdelingenniveau vraagt nog verdere organisatie. Wel al fragmentair overleg: ABC-overleg, 

overleg binnen sociaal huis (zowel maandelijks stafoverleg als multidisciplinair overleg maatschappelijk 

werkers) 

▶ Organogram van de afdeling grondgebiedszaken werd de afgelopen jaren/maanden aangepakt, incl. back up

▶ Dienstenoverleg om het kwartaal 
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Netwerk
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Samenwerken met burgers

▶ Samenwerking met burgers in de vorm van ‘informeren’ via verschillende kanalen: projectmatig (bv. ruimtelijke 

trajecten), in het kader van MJP, adviesraden, etc.

▶ De voorbije 2 jaar een meer structurele denkoefening gestart rond participatie:

▷ Participatiematrix om het bestaand beleid in beeld te brengen en het wensbeeld te benoemen: zowel AS IS als TO 

BE. Ook aandacht voor aansturing en terugkoppeling vanuit de IGS’sen.

▷ Participatiepool (nu 10 medewerkers uit verschillende diensten: mobiliteit, welzijn, senioren, ruimte, jeugd, 

cultuur,...) opgestart binnen een traject met Levuur. Focus op intervisie, info uitwisselen, lijnen uitzetten. Om de 

maand korte samenkomsten van 1u.

▷ Burgerplatform Eeklo.be

▶ Uitgebreide vrijwilligerswerking (300 vrijwilligers over diensten heen). Tradities op dienstenniveau wat verschillend 

(soms vrijwilligersvergoeding, soms dineetje,...). Vrijwilligersmatcher is online tool die door de eigen diensten, maar 

ook door Eeklose organisaties wordt gebruikt. 
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Netwerk
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▶ De gemeentemonitor wijst op belangrijke uitdagingen op vlak van 

vertrouwen en connectie met de bewoners:

▷ 27 % voelt zich voldoende geconsulteerd (laagste in de 

referentieregio)

▷ 26 % heeft vertrouwen in het lokaal bestuur (24 % is het laagste

in de referentieregio)

▷ Vertrouwen in andere overheden ligt relatief gezien hoger

▶ Wel meer vertrouwen in de politie (52 %, meer dan het Vlaams

gemiddelde van 47 %)

Bron: gemeentemonitor, 2021
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Netwerk
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Adviesraden

Reflectie en traject gehad rond de rol van de adviesraden. Op basis daarvan:

▶ Binnen sociaal beleid een aantal raden afgeschaft (welzijn en diversiteit, gehandicapten) 

▶ Centrumraad bij dienstencentrum werkt nu meer themagericht

▶ Er werd een voorzittersraad in het leven geroepen met de adviesraadvoorzitters

▶ Nog altijd wat gemengde gevoelens bij een aantal raden

Samenwerking met derden

▶ Cultuur van samenwerking binnen OCMW met psychologen, kringwinkel, Wijkcentrum, Groep intro, Apart,….

▶ Ook vanuit het stadsbestuur behoorlijk wat samenwerking met partners, maar niet altijd op dezelfde manier

georganiseerd (FARYS, FC Meetjesland, Helden in het Park, Herbakkersfestival,….). Vraagt nog beter kader.
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Netwerk
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Intergemeentelijke samenwerking

▶ Behoorlijk wat intergemeentelijke samenwerking (zie bijlage)

▶ Meer beroep gaan doen op Welzijnsband, Veneco de afgelopen jaren

▶ Opvolging van IGS’sen kan beter. Verwachtingen expliciteren en periodiek samen zitten voor evaluatie.

▶ Eeklo heel vaak de motor en architect voor intergemeentelijke projecten, zie ook verder

▶ Podiumsamenwerking met CC De Stroming, Evergem

▶ Samenwerking ook ruimer dan de regio, bv. ICT met Gent en Maldegem

Zelf doen versus uitbesteden

▶ Na halvering dienstenchequeonderneming blijft wat onduidelijkheid over wat zelf te doen als bestuur, of wat wordt
uitbesteed. Zorgt voor onzekerheid bij bv. diensten thuiszorg.

Bovenlokale actoren

▶ Vanuit Vlaanderen steeds meer decentralisatie, cfr. 4de pijler inburgeringsbeleid.

▶ Project- en subsidie-oproepen steeds meer op grotere schaal gericht, 50.000 inwoners en meer

▶ Onvoldoende gewicht tegenover bovenlokale partijen als AWV, NMBS
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Netwerk
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Burgerbetrokkenheid

Gemeentemonitor: burgers zijn relatief minder 

betrokken met activiteiten die de verbetering

van de buurt beogen (10 %):

Leunt aan tegen het minimum van de 

referentieregio (9 %) en ligt onder het Vlaams

gemiddelde (14 %)
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Netwerk
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▶ Minimum aantal inwoners die participeren in het 

verenigingsleven binnen de referentieregio (53 

%) t.o.v. 62 % Vlaams gemiddelde

▶ Inwoners van Eeklo doen evenveel aan

vrijwilligerswerk als het Vlaamse gemiddelde (16 

%)
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Netwerk
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Uitgesproken centrumfunctie, inzonderheid:

▶ Medisch en sociaal

▶ Overheid

▶ (Loket)diensten

▶ Onderwijs

Eeklo staat op de 9de plaats in Vlaanderen inzake 

voorzieningen per inwoner. 

(De Maesschalck en Van Hecke, uitrustingsgraad 
Vlaams gemeenten, 2018)
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Netwerk

mei ’22Bestuurskrachtmeting Eeklo 26

Hoog 

voorzieningenniveau

(Ruimtemonitor.be)
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Financieel
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Financieel gezonde en stabiele gemeente

▶ Relatief lage schuldgraad (sterke afbouw sinds 2014) 

▶ Positieve autofinancieringsmarge

▶ Tarieven lokale fiscaliteit gemiddeld (vergelijking tarieven hieronder)

▶ Hoger aandeel gemeentefonds omwille van ex SIF+gemeente

▶ Zilverfonds aangelegd (sinds 2003) om pensioenfactuur (deels) op te vangen
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Financieel
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▶ Objectief belastingsvermogen per inwoner lager dan vergelijkbare steden of Vlaanderen

(Objectief belastingsvermogen = APB per inw aan 1% + OVV per inw aan 100)

2020

Eeklo 39,03 + 38,6 = 77,6

Belfiuscluster 44,3 + 43,2 = 87,5

Vlaanderen 45,06 + 42,3 = 87,4

▶ Investeringsuitgaven eerder aan de lage kant (ivgl met de 

belfiuscluster) maar sterk toegenomen afgelopen jaren. 

Wel rekening mee houden dat riolering werd overgedragen 

aan de Watergroep en het sportcentrum via FARYS loopt. 
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Financieel
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▶ Investeringsuitgaven 20,5% van het totaal van uitgaven

▶ Realisatiegraad de voorbije jaren: 60% (2019), 49% (2020) en 67% (2021)

Uitgaven meerjarenplan Totaal 2020-2025 %
E.I Exploitatie-uitgaven € 226 789 710,29 75,43%
F.I Financieringsuitgaven € 12 398 036,39 4,12%
I.1 Investeringsuitgaven € 61 487 763,89 20,45%
Totaal € 300 675 510,57 100%

Investeringen Rekening Budget Realisatiegraad

2019 5.046.422 8.359.867 60,4%

2020 6.522.875 13.430.177 48,6%

2021 6.223.564 9.266.090 67,2%
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Financieel
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Uitgaven meerjarenplan Eeklo

Beleidsdomeinen Totaal %

0 Algemene financiering € 14 987 165,72 5%

1 Algemeen bestuur € 71 662 521,23 24%

2 Zich verplaatsen en mobiliteit € 23 130 255,33 8%

3 Natuur en milieubeheer € 10 165 564,94 3%

4 Veiligheidszorg € 28 080 220,18 9%

5 Ondernemen en werken € 3 212 220,12 1%

6 Wonen en ruimtelijke ordening € 21 424 621,64 7%

7 Cultuur en vrije tijd € 42 217 616,58 14%

8 Leren en onderwijs € 6 588 268,64 2%

9 Zorg en opvang € 79 207 056,19 26%

Totaal € 300 675 510,57 100%

Verdeling van de middelen per beleidsdomein; In 

vergelijking met andere besturen valt op:

▶ Groter budget voor algemeen bestuur

▶ Weinig budget voor leren en onderwijs en

ouderenzorg, gezien geen stedelijk onderwijs of 

WZC

▶ Relatief groot aandeel naar veiligheidszorg, 

inzonderheid politiezorg (24h permanentie, 

grens, hogere objectieve en subjectieve 

onveiligheid)
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Financieel
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Veiligheid

▶ Hoge criminaliteitsgraad in vergelijking met 

het gemiddelde van de Belfius-cluster: 99,1 

tov 67 aantal geregistreerde feiten per 1000 

inwoners (2020)

▶ Onveilig gevoel leeft ook meer onder

Eeklonaars dan het gemiddelde
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Infrastructuur
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▶ Groot gebouwenbestand: stedelijke diensten, vrije tijdsinfrastructuur, sociale woningen, politie, vredegerecht, 

BKO’s, dekenij,... De voorbije jaren werden een aantal OCMW-woningen verkocht.

▶ Veel investeringen de voorbije jaren: academie, sportpark (via FARYS), BKO’s,... Ook deze legislatuur nog 

belangrijke investeringen in stadhuis en cultuurcentrum.

▶ Nog onduidelijkheid over eventuele verhuis van het stadskantoor naar het centrum (6 miljoen of meer)?

▶ Inkomsten te verwachten uit verkoop/ontwikkeling van hartwijk, oude zwembadsite, oud politiegebouw

▶ Rioleringen overgedragen aan RIO P (De Watergroep). Hoge rioleringsraad, maar eerder verouderd stelsel. Geldt 

eigenlijk ook voor de wegenis.

▶ Gebouwenbeheer en –onderhoud ad hoc georganiseerd, vooral brandjes blussen: geen gebouweninventaris, geen 

proactief beleid. Ook accuraatheid van attesten gebouwen (verzekeringen, controles,..) onzeker. Sluit aan bij de 

opmerkingen in de audit Publieke ruime (Audio, 2021):

▷ Ontbreken van een instrument voor de inventarisatie en het beheer van de publieke ruimte

▷ Betere registratie, opvolging, communicatie en rapportage m.b.t. meldingen

▷ Processen en verantwoordelijken voor beheer van voorraden en werkmaterialen
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Infrastructuur
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▶ Wagenpark en camionetten verouderd, in vervanging wordt al rap eens geschrapt, veegwagen, 

ijsstrooier, containerwagen

▶ Utbreiding nodig op containerpark

▶ Site Zandvleuge (voetbal) opgeleefd.

ICT

▶ Verschillende locaties (15-tal sites) verbonden met Proximus datanetwerk

▶ Overgeschakeld naar laptops in de COVID-periode
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Infrastructuur
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Sportinfrastuctuur boven gemiddelde (6,4 tov 

4,1 accomodaties per 1000 inwoners) 

Ook een hoge tevredenheid (85 % vd inwoners)



Analyse

taakstelling

Slaagt het bestuur er in 
om haar taakstelling

kwaliteitsvol in te vullen?
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Beleidsvisie en -realisatie
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Bron: SDG-monitor, www.sdgmonitor.be

Sterktes Uitdagingen

Schoon water en sanitair (hoge zuiverings-
en rioleringsgraad)

Armoede (slechte score kansamoede-index 
en leefloon) 

Betaalbare en duurzame energie 
(hernieuwbare energie, laadpalen)

Honger (landbouw: weinig bio, hoge CO2)

Klimaatacties (lagere CO2-emissies)
Gezondheid en welzijn (veel chronische 
aandoeningen, slechte mondzorg, veel 
verkeersslachtoffers)

Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
(hogere uitgaven 
ontwikkelingssamenwerking, lage schuld)

Kwaliteitsonderwijs (veel laaggeschoolde 
werklozen)

Gendergelijkheid

Eerlijk werk en economische groei 
(leegstand, lage groeiratio ondernemingen)

Verantwoorde consumptie en productie (veel 
restafval in kg/inw)

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 
(lage tevredenheid loketvoorzieningen en 
consultatie bestuur, veel misdrijven)

Sterktes en uitdagingen op basis van de SDG-

monitor, tov de Belfius-cluster
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Beleidsvisie en -realisatie
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Beleidscyclus

▶ Focus op uitvoering, beperkt tijd voor visie en evaluatie, 

alhoewel toch opvallend sterke projectwerking (zie 

volgende slide)

▶ Verkokering tussen diensten, al maakt projectmatig 

werken sterker opgang
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Beleidsvisie en -realisatie
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Projectwerking

Opvallend sterke projectwerking, met projecten waarin ook de buurgemeenten en de regio worden meegenomen

▶ E-inclusie: €200.000 relancemiddelen (6 gemeenten: Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Eeklo, Aalter). 

Voorwaarde 50,000 inwoners.

▶ Katrol Meetjesland (Aalter – Assenede – Eeklo – Evergem – Kaprijke – Lievegem – Wachtebeke – Zelzate): gezinsondersteuning

▶ Uitpas ML

▶ Intrafamiliaal geweld

▶ De plek (€3 miljoen): ESF-project, toeleiding jongeren naar werk

▶ Zorgzame Buurt (Enkel Eeklo, Sint-Jozef)

▶ PLATTELAND+ -> oproep rond relance -> groene assen

▶ Bebossingsproject van 1 ha tussen Tieltse steenweg en De moeie (Lange Moeiakker)

▶ Power Up: EU-project rond participatie in duurzame energie

▶ Stadsvernieuwingsproject Paterskerk
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Beleidsvisie en -realisatie
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Beleidsinvulling en -prioriteiten

▶ Een aantal beleidsdomeinen zijn opvallend sterker uitgebouwd dan in een gemiddelde gemeente

▷ Vrije tijdsdiensten

▷ IBO met 5 initiatieven en 39 medewerkers

▷ Maatschappelijke dienstverlening

▷ Jongerenwelzijn

▶ Een aantal beleidsdomeinen zijn minder sterk uitgebouwd:

▷ Mobiliteit

▷ Economie
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Beleidsvisie en -realisatie
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Cultuur en vrije tijd

Ruim aanbod aan vrijetijdsactiveiten Ondanks

ruim aanbod blijft het bezoek aan culturele

activiteiten binnen eigen gemeente beperkt (39 % 

tov 43 % Vlaams gemiddelde)
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Dienstverlening
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Loketdienstverlening

▶ Verschillende sites, dus veel verschillende balies: stadhuis, stadskantoor, social huis, jeugd, sport, STIP (stedelijk

informatiepunt in de bib)

▶ Baliewerking pragmatisch, maar nog onvoldoende systemisch georganiseerd. Bijvoorbeeld geen midoffice voor 

coördinatie data, procesflows en CRM

▶ Werken op afspraak stilaan de regel, maar vrije inloop blijft mogelijk

▶ Op SAC geen volwaardige frontofficewerking, wel doorverwijzing en een snelbalie voor openbaar onderzoek, 

verkopen,…. 

▶ Binnen het Sociaal huis, wel front officewerking met naast de 3 baliemedewerkers een team onthaal met 4 

maatschappelijk werkers (die ook outreach doen)
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Dienstverlening
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Andere:

▶ Ploeg van gemeenschapswachten

▶ Geen stedelijk onderwijs (behalve kunstacademie), wel uitgebreide thuiszorg en IBO
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Dienstverlening
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Digitaal

▶ Tevredenheid over digitale dienstverlening doet

het minder goed dan het Vlaams gemiddelde en

dan in vergelijkbare steden volgens het Belfius-

cluster (Geel, Veurne en Wetteren genomen als 

voorbeeld). 

▶ Meer dan 10 procent verschil

Inwoners Eeklo die tevreden zijn over digitale dienstverlening, 2020, in procenten
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Dienstverlening
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Loket

Tevredenheid over loketvoorziening is minder goed

dan het Vlaams gemiddelde
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Interne organisatie
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IDEA Zelfscan

Interne organisatie bevat overlap 

met aspecten die eerder al werden

behandeld (personeel, etc), vandaar

dat we ons hier beperken tot een

scoring van de 10 aspecten van 

organisatiebeheersing van Audit 

Vlaanderen.

De rode lijn is het resultaat van 

zelfevaluatie tijdens de interviews, de 

blauwe blaken staan voor de 

maturiteitsscore van IDEA Consult.
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SWOT organisatiebeheersing
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Sterk Werkpunt

▶ Inzet en motivatie medewerkers

▶ Stafmedewerkers voor analyse, strategie, projecten

en organisatiebeheersing

▶ Opkomende werking rond monitoring en

participatie

▶ Organisatiestructuur en coördinatie tussen

afdelingen en diensten

▶ Interne en externe communicatie

▶ Connectie tussen medewerkers en de globale

organisatievisie, missie en warden

▶ Proactief financieel management

▶ Proactief gebouwenbeheer (met de opmaak van een

gebouweninventaris als start)

In bijlage een evaluatie van de 10 aspecten van organisatiebeheersing. 

Hieronder een samenvattend overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten.



Conclusies en

vervolg
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Conclusies

mei ’22Bestuurskrachtmeting Eeklo 48

Eeklo is geen grijze muis in het landschap van Vlaamse gemeenten. Tegelijk stad en platteland, om in verouderde 
begrippen te spreken, zowel ruimtelijk, maatschappelijk, als in de genen en cultuur.

Op een aantal vlakken weet de stad zich op een interessante manier te onderscheiden en presteert ze bovengemiddeld.

Er zijn ook werkpunten. Soms vrij gemakkelijk te remediëren, soms te overdenken hoe er met de beschikbare middelen 
het best kan op ingespeeld worden, soms ook het gevolg van omgevingsfactoren. Denk aan de krappe arbeidsmarkt.

De meest structurele uitdaging situeert zich op vlak van achterstelling en sociale stijging. Eeklo worstelt al decennia 
lang met een disproportioneel aantal bewoners die het sociaal moeilijk hebben en daaraan gerelateerd ook een 
minder goede gezondheid, lagere scholing en minder kansen op de arbeidsmarkt. Ook de handelskern (17% 
leegstand) en het publiek domein (fiets- en voetpaden, wijkgroen, zwerfvuil,...) vereisen verhoogde aandacht.

Er is een geïntegreerd stedelijk project nodig om hierin een trendbreuk te realiseren. Een beleid rond sociale stijging, 
gekoppeld aan nieuwe stedelijke projecten die tweeverdieners en jonge gezinnen aanspreken.

Om hierin succesvol te zijn, moet ook op externe communicatie en imagovorming worden ingezet. De nieuwe toekomst 
moet worden vertaald en verbeeld. De stedelijke morfologie, de nabijheid van Het Leen, het uitgebreide 
vrijetijdsaanbod, de BKO’s, de nieuwe dynamiek rond klimaat en energie en het creatief talent, zijn interessante 
bouwstenen voor deze wissel op de  toekomst.
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Conclusies
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Eeklo weet zich te onderscheiden en presteert bovengemiddeld tot opvallend positief op volgende punten:

▶ Strategie en organisatiebeheersing, zij het onder een zeker voorbehoud. De deskundigheid is vooral top down 

aanwezig is moet nog verder verankerd geraken in de organisatie;

▶ Projecten: Eeklo weet sterke projectvoorstellen uit te werken en extra middelen aan te trekken naar de stad en de 

regio.

▶ Het stadsbestuur beschikt over een aantal diensten of expertises waarover de buurgemeenten niet beschikken: 

gemeenschapswachten, juriste bij de aankoopdienst,...

▶ De stad heeft een bijzonder uitgebreid aanbod op zowel vrije tijd als sociaal beleid:

▷ Projecten en werking rond kinder- en jongerenwelzijn

▷ Ruim vrije tijdsaanbod, inclusief BKO’s

▷ Ruime sociale dienstverlening op welzijnscampus De Zuidkaai, met naast het OCMW ook andere sociale 

organisaties (huis van het nederlands, CAW,  wijkcentrum De Kring, Vokans, Kompas, BKO Zuiderzon en Rode Kruis)
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Conclusies
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Tegelijk zijn er werkpunten:

▶ Organisatiemodel: naar volwaardige afdelingen, versterken coördinatie

▶ Medewerkers verbinden met de globale stedelijke ambitie, de visie op de stad en de organisatie

▶ Dienstverleningsmodel verder professionaliseren

▶ Interne en externe communicatie verbeteren

▶ Proactief beheer van infrastructuur (gebouwen, wegen)

▶ Goede opvolging en aansturing van de verschillende partnerschappen, intergemeentelijk en andere

Bijzonder aandachtspunt is ook de moeizame instroom van nieuwe medewerkers op bepaalde functies. 

Een aantal specialisaties zijn de voorbije jaren intergemeentelijk ingevuld, wat een oplossing is, maar tegelijk ontstaat 

een grotere afstand en is er minder rechtstreekse aansturing (Welzijnsband, Veneco, provincie voor GIS en ICT).
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Conclusies
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Aanbevelingen

▶ Geïntegreerd stedelijk project nodig om een trendbreuk te realiseren

▷ Combinatie van betere sociale mix en sociaal stijgingsbeleid

▷ Aandacht voor aantrekkelijk publiek domein

▷ Jonge gezinnen verleiden met aantrekkelijk woon- en stadsproject (o.a. BKO’s)

▶ Toekomst vertalen en verbeelden in de nieuwe projecten voor de komende jaren (hartwijk, wijk zwembad,...)

▶ Het stedelijk weefsel, de groene omgeving (het Leen), het vrije tijdsaanbod, de profilering op klimaat en energie,...  

zijn sterke troeven om in dit toekomstverhaal uit te spelen
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Next step: fusieverkenning
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Tijdens de fusieverkenning analyseren we het profiel van de buurgemeenten waarmee Eeklo theoretisch zou kunnen 

fuseren. 

We nemen beschikbare data onder de loupe, maar voeren ook gesprekken met elk van de betreffende gemeenten. 

De vergelijkende analyse met de buurgemeenten richt zich op 7 dimensies;

1. Kenmerken gemeente

2. Bestuur, uitrusting en organisatie

3. Bewonersstromen

4. Traditie in samenwerking (IGS)

5. Beleidsvisie en –prioriteiten

6. Draagvlak fusie

7. Financiën
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Bijlagen
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1. Eeklo in kencijfers

2. Troeven en uitdagingen per beleidsdomein

3. Evaluatie aspecten organsiatiebeheersing

4. Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

5. Scores SDG-monitor (detail)



•

Eeklo in kencijfers
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Eeklo
Vlaams 

gemiddelde

Aantal inwoners (2021) 21.549 22.177

Bevolkingsdichtheid (2021) 708 488 inw/km²

Bevolkingsgroei 2011-2020 1,2 % 0,4 %

Grijze druk (aantal 65+/aantal 
20-64j) (2021)

40,2 % 35,8 %

Aandeel alleenwonenden 
(2021)

37,6 % 32,4 %

Aandeel herkomst niet-Belg 
(2021)

18,3 % 24,2 %

Aanbod woonzorgcentra per 
100 65+ (2022)

6,6 6,0

Kencijfers demografie

Eeklo
Vlaams 

gemiddelde

Oprichtingsratio ondernemingen (2020) 11 10,4

Aandeel ondernemers t.o.v. bevolking 15-
64j (2020)

7,9 % 11,1 %

Winkelvloeropp. (in m²) per 1000 
inwoners (2021)

2.804 m² 2.003 m²

% leegstand t.o.v. winkelvloeroppervlakte 
(2021)

17,8 % n.b.

Werkzaamheidsgraad (2019) 73,4 % 75,2 %

Welvaartsindex (2019) 99 107

Aandeel niet-werkende werkzoekenden, 
laaggeschoold en langdurig (2021)

8,1 %/ 56,1 %/ 
39,3 %

6,2 %/ 43,7 %/ 
36 %

Geboorten in kansarme gezinnen t.o.v. 
totale geboorten (2020)

25,2 % 13,7 %

(Equivalent) leefloners per 1.000 
inwoners (2021)

0,88 % 0,66 %

Kencijfers economie en welvaart
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Eeklo in kencijfers
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Eeklo
Vlaams 

gemiddelde

Aandeel eengezinswoningen t.o.v. 
alle woongelegenheden (2021)

26,5 % 66,4 %

Mediaanprijs huizen met 4 gevels 
(2020)

382.000 € 345.500 €

Percentage sociale huurwoningen 
tov private huishoudens (2020)

7,8 % 5,6 %

Open ruimte t.o.v. totale oppervlakte 
(2018)

61,1 % 66,7 %

Verharding  t.o.v. totale oppervlakte 
(2018)

19 % 15 %

CO2-emissie door huishoudens in 
ton per huishouden (2018)

2,4 3,7 

Benuttingsgraad bruikbare daken 
voor PV (2021)

4,87 % 6,81 %

Kencijfers wonen en ruimte Kencijfers Vrije tijd

Eeklo
Vlaams 

gemiddelde

Aantal activiteiten socio-cultureel 
werk per 1000 inwoners (2020)

11,5 5,8

Aantal acitviteiten podiumkunsten 
per 1000 inwoners (2020)

6,8 4,1

Aantal activiteiten cultureel erfgoed 
per 1000 inwoners (2020)

2,4 2,1

Aantal sportactiveiten per 1000 
inwoners (2020)

5,9 3,0

Aantal aanwezige sportclubs per 
1000 inwoners (2020)

2,3 2,5

Aantal sportaccommodaties per 
1000 inwoners (2021)

6,4 3,6

Toerismecapaciteit: aantal 
beschikbare bedden per 1000 
inwoners (2021)

6,6 66
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Informatie per beleidsdomein uit de werksessies
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Beleidsdomein Vaststellingen

Mobiliteit

• Mobiliteitsplan in eigen beheer (2018)

• Grote projecten lopen, R43, N9 -> telkens AWV nodig en andere bovenlokale partijen (NMBS). Vanuit de stad niet altijd de hefbomen om 
deze partijen te beïnvloeden.

• Goed themacollege geweest over parkeren -> inkantelen in beleidsplan

• Geen projectmedewerker mobiliteit/openbare werken meer

• Aanvragen (inname openbaar domein,...) nu nog vaak per mail; Betere kanalenstrategie en aanmeldingsformulieren in de pipeline.

Natuur en (leef)milieu
• Voortrekker op vlak van hernieuwbare energieprojecten, incl. burgerparticipatie daarin

• Klimaatstad met veel ambitie, maar ook financiële beperkingen. Bv. te weinig middelen om structureel te ontharden.
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Beleidsdomein Vaststellingen

Openbare werken, 
technische Dienst, 
groendienst

• Streefbeeld publiek domein (veel straten zone 30 gemaakt, maar straatbeeld kan er nog te weinig op aangepast worden.

• Onderhoudsprogramma voor voetpaden, nog niet voor de rest

• Viermaandelijks overleg met nutsmaatschappijen

• Bezig met bomenplan (uitbesteed), dat later beheersplan kan dienen. Opmaak fiets- en voetpadenplan staat nog op wensenlijstje

• Zeer ad hocwerken

• Overgedragen rioleringsstelsel (aan Riopact) -> professioneel omkaderd

• Uitbesteding van wegenwerken en ook samenwerking met maatwerkbedrijf voor groen

• Meldingssysteem via website -> nog beter de terugkoppeling regelen / ook tijden nog beter analyseren

Gebouwen

• Meldingssysteem voortrekker -> wordt via planningstool opgevolgd

• Gebouweninventaris ontbreekt

• Geen beleidsmatige werking, brandjes 

• 40 gebouwen – deels in goede staat, deels minder

• 12 OCMW-woningen worden verkocht -> misschien nog verderde optimalisatie mogelijk

• Op vlak van keuringen loopt men achter

Informatie per beleidsdomein uit de werksessies
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Beleidsdomein Vaststellingen 

Stedenbouw, ruimtelijke
ordening, wonen

• Twee omgevingsambtenaren, waarbij de een meer focus RO, de ander leefmilieu. Er komt binnenkort een omgevingsambtenaar bij voor 
stadsontwikkelingsprojecten.

• Visie structuurplan geeft sturing over projecten heen, geen ad hoc beoordeling

• Traditie rond stadsontwikkeling. Projecten in eigen regie, beperkt beroep op studiebureaus. Projecten in de pipeline: Paterskerk, Hartwijk.

• Handhaving is vooral op basis van klachten. Voor nazorg bij verkavelingen bv. is nu geen tijd. 

• Te weinig middelen om fundamenteel te kunnen inzetten op ontharding.

• Complexiteit dossiers toegenomen, bv. meer inbreidingsprojecten

• Soms onvoldoende voorzien om grote projecten te trekken. Opvolging en aansturing van ontwikkelaars is intensief. 

• Planning van conformiteitsattesten van woningen al twee jaar achterop. 

• Sommige discplines maar 0,5 of 1 VTE, wat naar continuiteit kritisch is. Bv. vervanging handhavingsambtenaar heeft 2,5 jaar geduurd.

Informatie per beleidsdomein uit de werksessies
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Beleidsdomein Vaststellingen 

Ondernemen en werken

• Twee medewerkers lokaal economisch beleid: één beleidsmatig, één meer operationeel + toerisme. 

• Aandacht moet heel breed, op meerdere topics tegelijk worden gericht. Weinig specialisatie mogelijk. Ook het werken rond nieuwe thema’s 

lunk niet: deeleconomie, circulariteit

• Verhouding handelspunten versus inwoners hoog. Centrummanagement vraagt meer aandacht.

• Leegstand hoog (17%)

Veiligheid

Hulpverleningszone brandweer

• Brandweerwerking is in een zoneopstelling (Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins) voldoende uitgerust en gestructureerd. 

• Een aantal gebouwen (oa dat van Eeklo) zijn aan grondige renovatie of nieuwbouw toe.

• Bezorgdheden over het rekruteren van vrijwilligers is een probleem maar wordt extra op ingezet via opendeurdagen, infomomenten, 

inleefmomenten.

Politie

• Politie is in zoneverband georganiseerd met Kaprijke en Sint-Laureins. Mogelijke fusie met Maldegem recent afgesprongen.

• Hoge kostprijs, maar algemene tevredenheid over de dienstverlening, ook bij burgers blijkt een grootvertrouwen. Ook de infrastructuur is 

recent vernieuwd.

• Veel aandacht voor preventie.

Informatie per beleidsdomein uit de werksessies
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Beleidsdomein Vaststellingen

Burgerzaken

• Drukke Dienst wegens kliniek (700 aangiftes geboorten en overlijdens/jaar), asielcentrum

• Complexiteit sterk toegenomen, ook werkvolume (bv. voeden databank akten burgelijke stand voor niet-Belgen). Ruggensteun vanuit collegagroepen en
vanuit de stad Gent.

• Meesten akten en uittreksels kunnen digitaal aangevraagd worden

• Aandachtspunten: toegankelijkheid stadhuis (geen lift, drie trapjes); afsprakentool wordt door anderstaligen misbegrepen

Welzijn, zorg en 
opvang

• ‘Zwaar’ OCMW, mee te verklaren vanuit morfologie van de stad (kamerwonen, hoog aandeel sociale woningen), aanwezigheid psychiatrie en 
opvangcentrum,...

• Uitgebreide sociale dienstverlening

• Sterke werking dienstencentrum Zonneheem

• Nog meer vingen aan de pols willen houden via outreach

Onderwijs
• Flankerend onderwijsbeleid

• Directieoverleg (lager, secundair, BKO)

Informatie per beleidsdomein uit de werksessies
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Beleidsdomein Vaststellingen

Academie

• Zowel Beeld, muziek en woord. Twee instellingsnummers maar samenwerking over domeinen heen. De visietekst (het pedagogisch project) is gedeeld. 
Concreet voorbeeld: Artur = domeinoverschrijdende samenwerking voor 6-jarigen / Kinderen ontdekken in zo’n oriëntatiejaar hun passie en kiezen 
vervolgens hun richting

• Groot aantal leerlingen: 1.555 leerlingen (500 Eeklo, 470 Lievegem, 517 andere)

• Vestigingsplaatsen in Zomergem en Waarschoot, gesprekken met andere besturen (Assenede en Zelzate)

• Drempel ligt laag, de lat hoog. Veel aandachty voor inclusie.

• Academie die graag samenwerkt: alle scholen worden op vrijdag geïnviteerd, samenwerking op de ABC-site

Cultuur, toerisme 
en vrije tijd

• Uitgebreid aanbod in het cultuurcentrum en aanbod van de collectie in de bib

• Samenwerking met CC Evergem -> verbreden naar podium Meetjesland?

• Dynamisch en flexibel team, bv. Herbakker-TV waarop podiumtechniekers online uitzendingen hebben gemaakt met lokale mensen, artiesten,...

• Ambities:  nog verder verbreden en verdiepen

• Meer verbreden (publiekswerking): eigen burgers -> ABC-site wil de cultuurhub zijn van het Meetjesland, buurtwerking, 50% medewerkers voor 
cultuurparticipatie (Braakland ism De Plek, gericht op achtergestelde jongeren)

• Meer verdiepen: Up to date blijven in de thema’s (makersspace en gamelab in de bib), hier zou ook nog meer op jeugd kunnen ingezet worden. 
In september een jongerencuratorenwerking opzetten.

Informatie per beleidsdomein uit de werksessies



•

mei ’22Bestuurskrachtmeting Eeklo 63

Beleidsdomein Vaststellingen

Jeugd

• 9 koppen op de Jeugddienst, o.a. mogelijk gemaakt via ESF-projecten

• Uitgebreide werking met aandacht voor preventie, werken met gezinnen, kinderwelzijn, synergie met welzijn, ook tewerkstelling (3 personeelsleden). Ook 
linken met andere diensten, bv. Omgeving bij nieuwe verkavelingen (speelbare stad)

• Jeugdraad anders ingevuld, zelfsturend met actieve vrijwilligers. 25 mensen in de jeugdraad. Daarnaast vooral projectmatige samenwerking.

Sport

• Groot aanbod naar sportbeleving, o.a. schoolsportdagen en -weken (soms tot 150 kinderen per dag). Geen zicht op kosten/baten.

• Zwembadbezetting gevuld met particulieren en scholen, na de schooltijd clubs

• Ruim aanbod aan zalen die kunnen verhuurd worden aan verschillende gebruikers. Tussen de 800 en 1000 bezoekers per dag

• Evenementenzaal die druk is bezet.

• Lessenreeeksen voor kansengroepen, aanvullend op verenigingen

BKO

• 39 personeelsleden, waaronder 3 coördinatoren

• 5 locaties in de onmiddellijke omgeving van de scholen (behalve Balgerhoeke). Ook goede samenwerking met de scholen. 3 gebouwen van de stad Eeklo, 
2 locaties gehuurd van De Tandem (school) en Sint-Jozef

• Aandachtspunten:

• Lokalen niet afgestemd op inclusieve werking (bv. voor kinderen type 3 met gedragsproblemen -> komen in te grote groepen)

• Mensen vinden is moeilijk voor gesplitste uren: 7u-9u, daarna vanaf 14u30. 

• Trots op inclusieverhaal (omwille van scholen uit bijzonder onderwijs), maar vraagt ook meer middelen

Informatie per beleidsdomein uit de werksessies
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Organisatiebeheersing (10 dimensies Audit Vlaanderen)
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Vaststellingen

Doelstellingen-
management

• Bijzonder uitgebreide omgevingsanalyse, die ook geupdated wordt gedurende de legislatuur
• Het meerjarenplan telt op vandaag 7 beleidsdoelstellingen, binnenkort herindeling naar 9. 

• Goede praktijken: inspraakmoment bevolking in 2019 (trots op Eeklo), inspanningen om meerjarenplan 
te laten leven met film van het nieuwe CBS naar de medewerkers ( jan 2022).

• Werkpunten: strategie verbinden met medewerkers, monitoring (zie verder)
• Sterk: beleidsmedewerker strategie en projecten + verantwoordelijke organisatiebeheersing en processen
• Sterke traditie van interne en externe audits, cfr. de bronnenlijst met 6 interne audits de voorbije 3 jaar.
• Ook meer globale zelfevaluatie organisatiebeheersing in de pipeline

Monitoring en
evaluatie

• Interne Audit monitoring (2020) pleit voor betere opvolging van het MJP aan de hand van indicatoren en een 
dashboard. Opgenomen via een intern traject, met o.a. drie themacolleges voor het benoemen van geschikte 
indicatoren.

• Opvolging meerjarenplan binnenkort via pepperflow (rapporteringstool voor planning en projecten), los van 
software Schaubroeck (Fox). Kencijfers voor zowel reguliere werking, projecten als beleidsdoelen.
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Vaststellingen

Belanghebbenden-
management

• Goede voorbeelden van communicatie de afgelopen jaren (in ruimtelijke projecten, in meerjarenplanning,...), 
maar tot voor kort vooral ad hoc

• Het laatste jaar meer structurele inspanningen met:
• Participatiematrix: zowel AS IS als TO BE. Ook aandacht voor terugkoppeling vanuit de IGS’sen.
• Participatiepool (nu 10 mensen: mobiliteit, welzijn, senioren, ruimte, jeugd, cultuur,...), opgestart 

binnen traject met Levuur. Focus op intervisie, info uitwisselen, lijnen uitzetten. Om de maand een uur 
samen zitten.

• Eeklo.be (burgerplatform) via Treecompany
• Sterk vrijwilligersbeleid (300 vrijwilligers over diensten heen). Tradities op dienstenniveau wat verschillend 

(soms vrijwilligersvergoeding, soms dineetje,...). Vrijwilligersmatcher is online too die door de eigen diensten, 
maar ook door Eeklose organisaties wordt gebruikt. 

• Klachtenmanagement is georganiseerd via het secretariaat. 30 à 40 per jaar.
• De afgelopen jaren een zoektocht naar de rol van de adviesraden. Binnen sociaal beleid een aantal raden 

afgeschaft, deels opgevangen door samenwerking in projecten. Reflectie nog niet beëindigd. Er bestaat ook 
een voorzittersraad met de adviesraadvoorzitters. Is voortgekomen uit traject met Levuur.

Organisatiebeheersing (10 dimensies Audit Vlaanderen)
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Organisatiebeheersing (10 dimensies Audit Vlaanderen)

Participatiematrix als goede praktijk



•

mei ’22Bestuurskrachtmeting Eeklo 67

Vaststellingen

Personeels-
beleid

• Samenstelling personeelsdienst: diensthoofd + 1,5 staf + 6 administratieve medewerkers. 
• Niet evident om goede mensen aan te trekken en te houden. Voorbeelden:

• Diensthoofd ICT (A-niveau) tweede oproep;
• Noodambtenaar op B-Niveau ging federaal werken op A-niveau. Moeilijk om competitief te verlonen (bestuur spreek 

over een leger van generaals, middelen)
• Maatschappelijk werkers

• Interne audit personeelsbeleid in 2019 wees op twee belangrijke verbeterpunten: de ontwikkeling van medewerkers 
beter ondersteunen (o.a. Feedback) en het empoweren van de zes administratieve medewerkers richting HR (van louter 
personeelsadministratie naar personeelsbeleid). Sedertdien zijn belangrijke stappen gezet. 
• De personeelsdienst is anders georganiseerd, nieuwe werkorgansiatie, waarbij ook stad/OCMW verkokering wordt 

aangepakt, al blijft dit een aandachtspunt.
• Feedbackcyclus vernieuwd in 2020-2021. Elk jaar een formeel feedbackgeprek. Een intensief traject voor 

medewerkers in eerste jaar met evaluatiemoment, voor anderen minimaal één gesprek per jaar aan de hand van 
een goede leidraad. Met knipperlichten als er issues zijn.

• Verder empoweren van leidinggevenden is nodig. Daarbij ook verhelderen wat op organsiatieniveau ‘dwingend’ is en waar 
de diensten zelf invulling aan geven.

• Recrutering en selectie werd in Audit 2019 goed beoordeeld. Nu wordt meer sociale media ingezet. Selecties worden 
uitbesteed. Komende maanden ook plannen voor meer employer branding (bedrijfsfilm).

• Welzijn krijgt aandacht (welzijnswijzer in 2018, structureel telewerk, aandacht balans werk/privé), al zou dit voor 
sommigen nog sterker mogen

Organisatiebeheersing (10 dimensies Audit Vlaanderen)
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Vaststellingen

Organisatiestructuur • Laag van afdelingen niet tenvolle georganiseerd: duobaan sociaal, geen afdelingshoofd vrije tijd, ook
burgerzaken rapporteert rechtstreeks aan AD. Wel verbeterde coördinatie en structuur in afdeling 
grondgebiedszaken de afgelopen jaren. Geen formeel overleg op afdelingenniveau.

• Integratie OCMW-gemeenten nog niet tenvolle gerealiseerd, noch op vlak van sociaal beleid, noch wat 
ondersteunende diensten betreft

• Geen verzelfstandiging (AGB bv). 
• Nog verzuilde werking, tussen en binnen pijlers. Verschillende campussen en buitendiensten spelen daar een 

rol in. 
Coördinatie
• Transitie op niveau van MAT. Komen driewekelijks bijeen. Alternerend strategisch (bv. over een beleidsthema of 

grote dossiers)/organisatie.
• Gezamenlijke bijeenkomsten MAT-College beperkt, wel in functie van meerjarenplanning.
• Diensthoofdenlaag van 40. Komen ongeveer 1 keer per kwartaal samen, met organisatiemededelingen, intervisie 

rond thema’s, informele uitwisseling.
• Project en programmamanagement: er wordt gewerkt met projectfiches. Belangrijk dat medewerkers daar 

ruimte voor krijgen. Bv. verbouwing sportpark op deze manier goed gelopen.

Organisatiebeheersing (10 dimensies Audit Vlaanderen)
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Vaststellingen

Organisatiecultuur • Veel inzet en gedrevenheid bij de medewerkers
• Vlakke structuur, weinig drempels, bereidheid om elkaar te helpen, goede sfeer
• Medewerkers identificeren zich met hun eigen dienst, er is minder organisatiebetrokkenheid. Missie en 

visie blijven hangen op MAT-niveau
• Afstand tussen SAC enerzijds en sociaal huis en buitendiensten anderzijds
• Er wordt niet rond de organsiatiewaarden gewerkt (klantgerichtheid, integriteit, samenwerking, 

organisatiebetrokkenheid)
• Ontevredenheid bij sommige medewerkers, te maken met gebrekkige interne communciatie

Informatie en
communicatie

• Interne Audit communicatie (2019) kritisch over de interne en externe communicatie. Belangrijke
aandachtspunten: het ontbreken van een visie en plan.

• Er is een beleidsplan communicatie in de maak.
• Knelpunten die in de gesprekken werden aangehaald: dominante focus op externe communicatie en 

gebrekkige interne communicatie (met bv. dossiers die eerst in de pers komen vooraleer medewerkers
ervan horen), intranet te vernieuwen, moeilijke doorstroom van het administratief centrum naar 
buitendiensten en sociaal huis, te weinig centrale sturing en ad hoc. 

Organisatiebeheersing (10 dimensies Audit Vlaanderen)
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Vaststellingen

Facility • Opmerking Audio (Publieke ruime, 2021):
• Ontbreken van een instrument voor de inventarisatie en het beheer van de publieke ruimte
• Betere registratie, opvolging, communicatie en rapportage mbt meldingen
• Processen en verantwoordelijken voor beheer van voorraden en werkmaterialen

• Groot gebouwenbestand: stedelijke diensten, vrije tijdsinfrastructuur, sociale woningen, politie, vredegerecht, 
BKO’s, dekenij,...

• Veel vernieuwingen: academie, sportpark, BKO’s,...
• Accuraatheid m.b.t. attesten gebouwen (verzkeringen, controles,..) onzeker
• Onderbestaffing gebouwenbeheer, geen proactief beleid mogelijk. Vooral ad hoc, brandjes blussen.
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Vaststellingen

ICT • Vacature voor diensthoofd digitalisering en IT twee keer gepubliceerd, maar geraakt niet ingevuld. Zou moeten 
een versterking zijn op vlak van langetermijnvisie en projecten (bv. gemeente zonder gemeentehuis)

• Technisch degelijke bezetting met twee informatiebeheerders (tweedelijn: opvolging eerste lijn + projecten) en 
1,5 eerstelijnsmedewerkers (servicedesk en administratie)

• Bereidheid van het bestuur om in ICT te investeren. 
• ICT-beleid nog teveel ad hoc, nog geen langetermijnvisie
• Helpdesk met tickets (via Topdesk). Er blijft wel een zekere afstand tussen ICT en de rest van de diensten. Het 

proactief meedenken met de eindgebruiker zou beter kunnen. 
• Voor informatieveiligheid wordt  beroep gedaan op de provincie
• Verspreid zitten op locaties (15 sites, verbonden met Proximus datanetwerk) maakt het niet makkelijker.
• Samenwerking met externe partners: CEVI, Cipal-schaubroeck (Fox), IT-expert voor systeembeheer (configuratie 

firewalls, switches,...)
• Nog geen gecoördineerde aanpak van datastromen. Midofficepakket CORSA van NL-leverancier, maar 

onvoldoende doorontwikkeld, wegens hoge kostprijs voor uitbouw op maat. 
• Beveiliging van netwerk via cloudleverenacier Proximus, ook firewalls on site, ook module in exchange voor 

beveiliging mailverkeer, antivirusscanner trendMicro, Windows defender
• Informatiedoorstroom en introductie over ICT naar nieuwe medewerkers is een werkpunt.
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Vaststellingen

Financieel
management

• Korte opvolging van debiteuren
• Financiële dienst is als transversale dienst nog te weinig verweven met de ganse organisatie. Met nieuw

diensthoofd wel nieuwe stappen. Zeker de fase van budgetopmaak is een uitgelezen moment om het 
partnerschap te versterken en de coördinatierol van de financiële dienst te etaleren.

• De financiële uitdagingen voor besturen zijn niet min.  Meer langetermijnvooruitzichten, financiële analyse en 
proactief management zijn aangewezen (bv. evolutie personeelsuitgaven en pensioenen, kosten patrimonium,....)
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Aalter Assenede Eeklo Evergem Gent Lievegem Maldegem Kaprijke Sint-Laureins Wachtebeke Zelzate

Audio x x x x x x x x x

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord x x x x x x x x x x x
Comeet x x x x x x x x x

De Watergroep x x x x x x x x x

Eerstelijnszone Oost Meetjesland x x x x x x

Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer) x x x x x

IGS Westlede (crematorium) x x x x x x x x

ILV ondersteuning woonbeleid Aalter-Eeklo-Lievegem x x x

IMEWO x x x x x x x x x x

Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) Meetjesland x x x x x x x

Interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland (Woonwijzer) x x x x x x x

IVM (afvalintercommunale) x x x x x x x x

LOGO gezond+ vzw x x x x x x x x x x x

M-accent vzw (vroeger Kringwinkel Meetjesland vzw) x x x x x x x
Medov vzw x x x x x x x x x x x

Meetjeslandse burensportdienst x x x x x x x x x

Netwerk Palliatieve zorg Gent-Eeklo x x x x x x x x x x x

PG LEADER meetjesland x x x x x x x x

Politiezone Meetjesland centrum x x x

Poolstok x x x x x x x x x x x

Projectvereniging Meetjesman x x x x x x x x

Rato vzw x x x x x x x x x

Regionaal Landschap Meetjesland vzw x x x x x x x x x

Riopact x x x x

TMVS (Farys) x x x x x x x

Toerisme Meetjesland vzw x x x x x x x x x

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw x x x x x x x x x x x

Veneco x x x x x x x x x x

Vervoerregio Gent x x x x x x x x x x x

Welzijnsband Meetjesland x x x x x x x x x x

Woonwijzer Meetjesland x x x x x x x x

Woonmaatschappij Gent-Meetjesland x x x x x x x x
Zefier cvba x x x x x x x x x x x



•

Scores SDG-monitor (detail)

mei ’22Bestuurskrachtmeting Eeklo 74

Indicatoren per thema Eeklo Vlaanderen Verschil

Armoede 20 56 36

SDG 1.1. Betaalbaarheid wonen 29,4 46,8 17,4

SDG 1.2. Personen met een equivalent leefloon 14,5 69,1 54,6

SDG 1.3. Betalingsmoeilijkheden voor inwoners 34,3 49,8 15,5

SDG 1.4. Kansarmoede-Index 0 58,7 58,7

Geen honger 19 30 11

SDG 2.2. Aandeel biologische landbouw 12,2 31,9 19,7

Goede gezondheid en welzijn 21 47 26

SDG 3.2. Chronische aandoeningen 0 43 43

SDG 3.3. Verkeerslachtoffers 0 49,7 49,7

SDG 3.4. Sterftecijfer 18,8 54,9 36,1

SDG 3.6. Sportparticipatie 15,6 45,4 29,8

SDG 3.7. Preventieve mondzorg 0 40,3 40,3

SDG 3.8. Diabetes 35,9 46,4 10,5

Kwaliteitsonderwijs 28 52 24

SDG 4.1. Vroegtijdige schoolverlaters in secundair 
onderwijs, naar woonplaats 31,7 47,7 16

SDG 4.2. Onderwijs kansarmoede-index 47,7 67,5 19,8

SDG 4.3. Laagggeschoolden werklozen 0 34,9 34,9

SDG 4.4. Schoolse vertraging 3,1 53,2 50,1

Gendergelijkheid 25 43 18

SDG 5.2. Intrafamiliaal geweld 0 56,5 56,5

Sterktes en uitdagingen per indicator
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Schoon water en sanitair 78 64 -14
SDG 6.1. Zuiveringsgraad 95,1 66,7 -28,4
SDG 6.2. Rioleringsgraad 94 65 -29
SDG 6.3. Bodemafdichting 45,4 61,8 16,4
Betaalbare en duurzame energie 51 31 -20

SDG 7.2. Lokale productie hernieuwbare elektriciteit 45,6 17,1 -28,5
SDG 7.3. Afname in CO² uitstoot door hernieuwebare 
elektriciteit 60,4 32,9 -27,5
SDG 7.4. laadpalen voor elecktrische wagens 58,8 15,7 -43,1
Eerlijk werk en economische groei 26 39 13
SDG 8.1. Werkzaamheidsgaad 20-64j 28 55,1 27,1

SDG 8.2. Nettogroeiratio van ondernemingen 7,5 24 16,5
SDG 8.3. Werkloosheidsgraad vrouwen, jongeren en 
ouderen 11,2 51,1 39,9

SDG 8.4.Werkloosheidsgraad zeer langdurige 18,8 43,5 24,7
SDG 8.6. Leegstand t.o.v. WVO 15,7 47,9 32,2
SDG 8.7. Doelgroepwerknemers in tewerkstelling 
sociale economie 74 22,3 -51,7
Verantwoorde consumptie en productie 26 41 15
SDG 12.1. Restafval 8,4 55 46,6
SDG 12.4. Duurzaamheid woning 26,9 48,7 21,8
Klimaatacties 70 46 -24
SDG 13.1. CO² emissie huishoudens 75,4 38 -37,4
SDG 13.3. Energieverbruik per huishouden 59 36,6 -22,4

Partnerschappen om doelstelling te bereiken 72 54 -18


