
Regioscreening 

Resultaten inventarisatie 

Inleiding 

De regioscreening is één van de doorbraken uit het Witboek Interne Staatshervorming zoals 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bedoeling is om de samenwerking tussen lokale besturen 
te versterken, te ondersteunen en tegelijkertijd op een transparante, democratische en efficiënte 
manier te organiseren. Essentieel voor het welslagen van de regioscreening is de opbouw van 
onderuit. Het is een instrument in handen van de steden en gemeenten waarbij de 
provinciegouverneurs, op vraag van de bevoegde minister, coördinerend en ondersteunend kunnen 
optreden. 

De regioscreening bestaat uit drie fases: 
- Fase 1 - inventarisatie van samenwerkingsverbanden waarbij gemeenten en OCMW’s 

betrokken zijn;
 
- Fase 2 - analyse en evaluatie van het resultaat;
 
- Fase 3 - actieplanning om te komen tot verbetering en vereenvoudiging
 

De eerste inventarisatiefase bestaat op zijn beurt uit de volgende stappen: 
- Stap 1 - inventarisatie van samenwerkingsverbanden door gemeentebesturen; 
- Stap 2 - verwerken van alle ontvangen informatie in een centrale databank; 
- Stap 3 - validatie van de aangevulde inventarisatie door de gemeentebesturen 

Deze nota geeft duiding bij de resultaten van de inventarisatie. 

Stap 1 – Inventarisatie door gemeentebesturen 

- Aan de gemeentebesturen werd gevraagd om voor alle samenwerkingsverbanden waar zij 
en/of het OCMW deel van uitmaken, een fiche in te vullen (bevraging vanaf nul). 

- Om te vermijden dat de gemeentebesturen onnodig dubbel werk zouden verrichten, werden 
de grotere intercommunales, federaties en de grotere, veelal Vlaamse en provinciaal 
geïnitieerde samenwerkingsverbanden, vrijgesteld van inventarisatie (voorbeelden zijn de 
VVSG, de bekkenbesturen, de bosgroepen, de CAW’s, …)

1
. 

- De inventarisatiefase ging formeel van start tijdens het overleg met de burgemeesters van 
de provincie Antwerpen (28 september 2011). De deadline voor het insturen van de fiches 
was 21 oktober 2011. 

- Ongeveer alle gemeentebesturen dienden hun invulformulieren in voor 21 oktober, sommige 
reageerden in de weken na 21 oktober 2011. 

- 66 van de 70 gemeentes in de provincie Antwerpen werden bevraagd. Voor de vier 
gemeentes van de stadsregio Turnhout

2 
was dit niet het geval aangezien zij reeds over een 

inventaris uit 2010 beschikken. Deze werd geactualiseerd en opgenomen in de globale 
inventarisatie. 

- 65 van de 66 bevraagde gemeentes hebben een wezenlijke input geleverd. In totaal werden 
2718 invulformulieren ingediend, wat gelijkstaat aan gemiddeld 42 
samenwerkingsverbanden per gemeentebestuur

3
. 

1 
De gegevens van de van inventarisatie vrijgestelde samenwerkingsverbanden werden centraal opgezocht en opgevraagd.
 

2 
Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse.
 

3 
Enkel rekening houdend met de gemeentebesturen die reageerden - Indien de gegevens van de stadsregio Turnhout
 

worden meegerekend, komt de totale input op 3035 invulformulieren, wat gelijkstaat aan een gemiddelde van 44
 
samenwerkingsverbanden per gemeentebestuur (hierbij werd enkel rekening gehouden met de gemeentebesturen die
 
effectief reageerden).
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- Deze cijfers geven nog geen correct beeld van het totaal aantal samenwerkingsverbanden 
die voldoen aan de criteria van de regioscreening. 

Stap 2 – Verwerken informatie 

- De Afdeling Binnenlands Bestuur Antwerpen van de Vlaamse overheid stond in voor de 
verwerking van alle gegevens. 

- Alle ontvangen data en de centraal opgevraagde gegevens werden ingebracht in een 
centrale databank die werd onderworpen aan een kwaliteitscontrole: 

o	 toetsing ingediende samenwerkingsverbanden aan de criteria van de 
regioscreening; 

o	 afstemming naamgeving samenwerkingsverbanden; 
o	 aanvulling ontbrekende gegevens; 
o	 verbetering van tegenstrijdige gegevens 

-	 De kwaliteitscontrole resulteerde in een databank die 732 samenwerkingsverbanden 
bevat die momenteel actief zijn op het grondgebied van de provincie Antwerpen. 

Stap 3 – Validatie 

- De resultaten van stap 2 van de inventarisatie werden tussen 2 en 13 januari 2012 ter 
validatie voorgelegd aan de gemeentebesturen. De databank werd ontsloten via een 
toepassing op de website www.cathyberx.be/regioscreening. 

- 44 gemeentebesturen reageerden naar aanleiding van de validatie. De reacties betroffen 
zowel toevoegingen van samenwerkingsverbanden, verbeteringen, aanvullingen, 
voorstellen tot schrapping van (bv. dubbele) samenwerkingsverbanden als inhoudelijke 
bedenkingen. 

- Alle opmerkingen werden behandeld door de Afdeling Binnenlands Bestuur Antwerpen van 
de Vlaamse overheid en de databank werd -waar nodig- aangepast. 

- De aangepaste databank met daarin de gegevens van 729 samenwerkingsverbanden 
werd, samen met alle opmerkingen van de gemeentebesturen, overgemaakt aan de 
centrale diensten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Zij maken vervolgens een 
analyse van de inventaris. De resultaten daarvan worden besproken met de 
gemeentebesturen. 

- De databank, zoals ze werd overgemaakt aan de centrale diensten van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, is te raadplegen via www.cathyberx.be/regioscreening. Via deze 
website blijft u ook op de hoogte over het verdere verloop van de regioscreening. De 
gemeentebesturen worden hierover rechtstreeks gecontacteerd. 

Meer info? 

Bram Abrams 
Wnd. arrondissementscommissaris 
tel.: 03 240 50 23 
e-mail: bram.abrams@acturnhout.provant.be 

Penny De Beleyr 
Adjunct van de directeur 
tel.: 03 240 58 10 
e-mail: penny.debeleyr@bz.vlaanderen.be 

Sofie De Keersmaeker 
Adjunct van de directeur 
tel.: 03 240 51 20 
e-mail: sofie.dekeersmaeker@bz.vlaanderen.be 

http://www.cathyberx.be/regioscreening
http://www.cathyberx/regioscreening
mailto:bram.abrams@acturnhout.provant.be
mailto:penny.debeleyr@bz.vlaanderen.be
mailto:sofie.dekeersmaeker@bz.vlaanderen.be

	Regioscreening
	Resultaten inventarisatie
	Inleiding
	Stap 1 – Inventarisatie door gemeentebesturen
	Stap 2 – Verwerken informatie
	Stap 3 – Validatie
	Meer info?



