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De focus 
op de 
verloning 
van politici 
resulteerde 
in een 
rondje 
paniek-
voetbal op 
het lamen-
tabele 
niveau van 
de Rode 
Duivels 
tegen 
Wales
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pageheader van de sectie HBvL-Plus. 
naamau-

staan in het rood. Tekst getagd 
geeft eveneens rode 

Het begon het vorige weekeinde alle-
maal met onthullingen over malversa-
ties in een zeer particuliere satelliet 
van een intercommunale, Publipart. 
Met schreeuwerige titels op nieuws-
websites over de overdracht van belas-
tinggeld naar schimmige juridische 
constructies en finaal naar lokale poli-
tici als gevolg. Wat strikt genomen 
niet klopte. Nergens is aangetoond 
dat belastingopbrengsten hier zijn 
aangewend om lokale bestuurders te 
vergoeden. Wel dat bestuurders ver-
goedingen ontvingen vanuit winsten 
gemaakt door energie-intercommu-
nales en aanverwante organisaties. 
Maar misschien is die nuance mug-
genzifterij: finaal is het de burger die 
betaalt (al was het maar langs de om-
weg van de elektriciteitsrekening).

Paniekvoetbal
Hetzelfde weekend stond in het teken 
van het voortbestaan van het rood-
groene kartel in Gent en bij uitbrei-
ding alle embryonale vormen van 
rood-groene samenwerking bij de 
stembusslag van oktober 2018. Ook 
datzelfde weekend begon het voor-
spelbare potje moddergooien naar 
vermeende participanten in de zoge-
naamde graaicultuur (eerst van rechts 
naar links en wat later omgekeerd). 
Op maandag lag de klemtoon op de 
relevantie van intercommunales voor 
de bestuurskracht van gemeenten. 
Vanaf dinsdag verschoof de focus 
naar de verloning van politici, wat re-
sulteerde in een rondje paniekvoetbal 
(op het lamentabele niveau van de 
Rode Duivels in België-Wales tijdens 
het vorige EK), rond ontbindingen 
van intercommunale structuren, ont-
slagen uit dezelfde structuren en het 
terugschroeven/droogleggen van ver-
goedingen aan lokale mandatarissen. 
En op donderdag (op het moment van 
de redactie van deze bijdrage) degra-
deerde voor de lenzen van de camera’s 
de eerste burger tot eerste kop van jut 
van dit land. Waarop de premier 
prompt insinueerde dat we mogelijk te 
veel politici hebben. En allicht verlies 
ik nog een paar steekvlammen her en 
der uit het oog. En in een nooit gezien 

voluntarisme worden op vier dagen 
tijd allerhande creatieve oplossingen 
voor die knelpunten uit de mouwen 
geschud.
Hoog tijd dus om de belangrijkste 
hoofdlijnen te distilleren. Het is mis-
plaatst om alle vormen van intercom-
munale samenwerking meteen ver-
dacht te maken. In regel bieden ze een 
meerwaarde voor de te kleine schaal 
waarop het gros van de gemeenten 
functioneert. In bepaalde beleidsvel-
den valt hun inbreng in maatschappe-
lijke en economische innovatie niet te 
ontkennen. Als Vlaanderen in Europa 
een van de regio’s is die erin slaagde 
om de restafvalberg drastisch te redu-
ceren, dan kunnen we niet om de in-
breng van de afvalintercommunales 
heen (ondanks hun gebreken). Mocht 
die opdracht bij de gemeenten geble-
ven zijn, dan hadden we dit niveau niet 
bereikt. En allicht was dit evenmin het 
geval mocht die taak geprivatiseerd 
zijn. En wie in de zomer aan onze kust 
gaat pootjebaden voelt zich veilig 
door de stoere binken van redders/
redsters die in intercommunaal ver-
band zijn aangesteld, getraind, uitge-
rust en betaald.

Zwakke controle
Wel stelt zich duidelijk een probleem 
bij die intercommunales waarvan het 
finale oogmerk zich afgetekend in de 
economische/financiële sfeer situeert. 
Dit geldt in het bijzonder voor de elek-
triciteitsdistributie. En in die sectoren 
geldt de regel: geld is als water, het 
zoekt het diepste punt of de zwakste fit-
ting in het buizensysteem. Getuige 
daarvan het schimmig bestaan van 
Publipart, als naamloze vennoot-
schap afgesplitst van Publilec. Hier-
door kon dit toestel netjes onder de 
radar vliegen van de regionale regelge-
vingen inzake het beperken van ver-
goedingen aan de aanwezige lokale 
mandatarissen. En allicht nog belang-
rijker, in het participeren in economi-
sche activiteiten die niet meteen een 
gewichtig duurzaamheidslabel dra-
gen (zoals de wapenindustrie). Daar-
enboven opereerde dit vehikel in ver-
schillende regio’s, wat de grip van con-

troleorganen nog extra verzwakte. 
Dat is een eerste aandachtspunt dat 
meteen leidt tot twee minder gehoorde 
vragen. Primo: behoort het nog tot de 
taak van gemeenten om verantwoor-
delijkheden op te nemen in de elektri-
citeitsdistributie? Let wel, ik ben geen 
pleitbezorger om die sector verder te 
privatiseren, maar wel om het eventu-
eel naar het hoger bestuurlijk niveau 
te tillen. Overigens, de grootste reden 
van gemeenten om aanwezig te zijn in 
die sector zijn de dividenden. En ei-
genlijk (zie hoger) zijn dat verdoken 
belastingen. Verder: vormen  de re-
gio’s het meest aangewezen niveau om 
de regelgeving op de betrokken inter-
communales in die sector uit te teke-
nen (gelet op het vergelijking van geld 
en water van daarnet)?

Bekwaam volk
Zo men ja antwoordt op de eerste 
vraag, is het lokaal politiek personeel 
nog voldoende uitgerust om het de-
mocratische toezicht op het reilen en 
zeilen in die constructies te garande-
ren. Dat is het tweede aandachtspunt 
waaraan in de voorbije commotie te 
weinig aandacht is geschonken. Loka-
le afdelingen van politieke partijen 
klagen steen en been over het rekrute-
ren van bekwame kandidaten in de 

aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen. Dit heeft deels te maken 
met de wijze waarop we lokale manda-
tarissen vergoeden voor hun inzet. 
Burgemeesters en schepenen van cen-
trumsteden hebben hierover weinig 
redenen tot klagen. Maar in kleine ge-
meenten vangen we andere geluiden 
op. Wie kan al die verantwoordelijk-
heden inzake toezicht op het gebeuren 
in complexe structuren op zich blijven 
opnemen voor een symbolische ver-
goeding? Maar er is veel meer aan de 
hand. Lokale mandatarissen laten 
zich niet in de eerste plaats motiveren 
door het inkomen om zich in te zetten 
voor hun gemeente. Uit onderzoek 
blijkt dat het gevoel hebben om mee 
die plaatselijke gemeenschap vorm te 
geven als stimulans veel belangrijker 
is. En opnieuw duikt dan de vraag op 
of de schaal waarop gemeenten wer-
ken nog wel voldoende ruimte biedt 
om die bestuurlijke creativiteit en 
maatschappelijk engagement te laten 
botvieren. En dus ook om bekwaam 
volk te leveren om het genoemde con-
trolewerk op intercommunales en an-
dere organismes met de nodige kwali-
teit uit te voeren. Waarmee we terug 
bij het debat over de wenselijkheid van 
gemeentelijke samenvoegingen ko-
men. Wordt vervolgd.
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“Geld is als water: 
het zoekt het 
diepste punt” 

HASSELT - Soms is het politieke bedrijf vrij voorspelbaar en weet je 

wat de politieke week zal brengen. Soms ontwaar je monsters van 

Loch Ness in het politieke meer. Typevoorbeelden zijn discussies 

over de opkomstplicht bij verkiezingen, de (al dan niet) verko-

zen burgemeester, de cumul, fusies van gemeenten en ja, de 

plaats van de intercommunales in het lokaal bestuur. Soms 

zoeft de politieke agenda als een wagonnetje in een roller-

coaster van de ene hoogte naar de andere diepte. De voor-

bije week reeg die drie lijnen naadloos aan elkaar.

DE GELDSTROOM VAN DE  INTERCOMMUNALES


