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Taken doorschuiven naar gemeenten en provincies afslanken kan op zich een goed 
idee zijn, schrijft Johan Ackaert, maar als je dat doet zonder na te denken over de 
schaal van gemeenten en de verschillen tussen de provincies, kom je in de problemen. 

Met de beoogde hervormingen van het binnenlands bestuur legt de Vlaamse regering 
zichzelf een heel hoog verwachtingspatroon op. In nog geen jaar tijd zagen we 
plannen passeren om de OCMW’s te integreren in de gemeentebesturen, om de 
Vlaamse regels rond onder meer gemeentelijke bibliotheken af te schaffen en, deze 
week nog, om provinciale eigendommen over te dragen aan de gemeenten(DS 11 
augustus) . 

Gemeenten zouden daardoor aan autonomie winnen, klinkt het op het 
Martelaarsplein. Op het eerste gezicht valt daar veel voor te zeggen. Hoogleraar 
bestuurskunde Filip De Rynck schreef al over de perspectieven tot lokale innovatie 
die je opent door Vlaamse regels af te bouwen(DS 28 mei) . Dan kan de overdracht 
van provinciale instellingen toch ook mee het lokale bestuurlijke niveau optillen? Al 
die doorschuifoperaties kunnen het lokale politieke debat meer inhoud geven en de 
verantwoordelijkheid van lokale bestuurders en burgers aanscherpen. Hoe vaak 
gebeurt het nu dat in een gemeenteraad fundamentele debatten over herverdeling of 
lokale cultuurparticipatie worden gevoerd? Een toeschouwer die vandaag een 
gemeenteraadszitting bijwoont, moet bij agendapunt vijf het geeuwen onderdrukken 
en loopt bij punt tien weg – als hij al niet eerder in slaap sukkelde. 

Regelneverij ‘uit Brussel’ of ingrepen vanuit de provinciehoofdplaatsen 
depolitiseerden de inhoud van de lokale politiek. Bovendien scholen achter die regels 
vaak achterhaalde ratio’s. Zo haalden in de totstandkoming van het 
bibliotheekdecreet overwegingen rond levensbeschouwelijke pacificatie het op de 
zorg voor toegankelijkheid van alle kansengroepen. 

Profileringsdrang 

Niettemin blijven twee belangrijke vragen open waarop de hervormingsplannen nog 
geen afdoende antwoord bieden. De eerste houdt verband met de bestuurskracht van 
onze gemeenten en de schaal waarop ze functioneren. Beide begrippen zijn geen 
synoniem, maar toch. Een diepgaande analyse naar de redenen waarom provincies 
een zeer gedifferentieerd aanbod van voorzieningen ontwikkelden zou ons hier te ver 
leiden. Uiteraard speelde profileringsdrang een rol. Die werd aangewakkerd door het 
Egmontpact, dat in 1977 de vervanging van provincies door subgewesten voorzag. 
Finaal was het effect omgekeerd. Zo stegen de uitgaven van de provincies tussen 1977 
en 1983 aanzienlijk meer dan die van de gemeenten (die nochtans geconfronteerd 
werden met meeruitgaven als gevolg van de fusies). Provinciale gedeputeerden 
speelden ook hun rol. Regelmatig de regionale televisie halen met het zoveelste 
nieuwe initiatief van het provinciebestuur was goed voor het politieke palmares en 
persoonlijke naambekendheid in aanloop naar volgende verkiezingen. 
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Maar dat mag ons niet afleiden van de nuchtere vaststelling dat provincies vaak 
initiatieven in gemeenten ontplooiden omdat die laatsten niet de middelen hadden 
om zelf bepaalde voorzieningen aan te bieden of het patrimonium in stand te houden. 
Dan hebben we het zowel over een plattelandsgemeente die de kosten voor het 
onderhoud van een antieke windmolen moeilijk kon dragen, als een centrumstad als 
Turnhout die een cultureel centrum financierde waarvan de roeping ver over de 
stadsgrenzen klonk – waar de provincie dan moest bijspringen. 

Als de Vlaamse regering het ernstig meent met de bestuurlijke decentralisatie naar 
het lokale niveau, dan moet ze ook nadenken over bestuurskracht en schaalgrootte. 
Zo niet is het gevaar inderdaad niet denkbeeldig dat gemeenten, zoals Luc Huyse het 
al verwoordde (DS 30 mei) , ‘verlichting zullen zoeken in snoeien, in zelfredzaamheid 
van burgers en verenigingen, en wie weet in de uitbesteding van diensten aan 
commerciële partners’. 

Na Ford Genk 

In de tweede plaats mag niet uit het oog worden verloren dat de verschillen in hoe 
actief sommige provincies zijn, zeer vaak samenhangt met hun sociaal-economisch of 
demografisch eigenheid. Zo ondersteunt de provincie West-Vlaanderen het toerisme 
zeer actief, terwijl Limburg over heel uitgebouwde onderwijsvoorzieningen beschikt – 
mede ingegeven door de afwezigheid van grote centrumsteden. Maar door de minder 
florissante sociaal-economische situatie aldaar (onder meer door de sluiting van Ford 
Genk) vervult het provinciebestuur ook een vitale rol: het mobiliseert middelen door 
overleg te stimuleren tussen de sociale partners en andere actoren. 

Dat is een rol die moeilijk zomaar naar steden of gemeenten kan worden 
doorgeschoven. Wie neemt ze dan wel op? 
 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150529_01705246

