Analyse Vlaams regeerakkoord 2019-2024
OVER LOKAAL BELEID EN POLITIEKE PARTICIPATIE
Eén van de meest historische beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering is de afschaffing
van de opkomstplicht voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Deze beslissing
heeft andere aspecten van het akkoord zoals het stedenbeleid en de burgerparticipatie
overschaduwd.

Lokale besturen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden
De Vlaamse overheid stelt zich op als een coach voor alles wat best lokaal gebeurt. Goede
coaching veronderstelt echter niet alleen extra middelen, maar ook sterke bovenlokale
agentschappen die zorgen voor expertise en ondersteuning. Ook niet-gouvernementele
partners die de vinger aan de pols houden van de (superdiverse) bevolking en wat bij hen
leeft zijn van belang. Het is daarom bedroevend dat zij zo minderwaardig worden
behandeld in het akkoord.
Het valt op dat de Vlaamse Regering vooral één streek – de Denderstreek (Denderleeuw,
Ninove, Geraardsbergen en Zottegem) voorziet van een financiële coaching van 4 miljoen
euro voor (p.269) ‘uitdijende effecten van het grootstedelijke gebied’. ORBIT vindt dat deze
streek niet de enige is die in Vlaanderen dergelijk effecten vertoont.

Burgers zijn krachten, geen lijdende voorwerpen
Het is uitermate belangrijk dat in tijden van grote en snelle veranderingen alle burgers
mogelijkheden krijgen om te participeren aan het lokale beleid. Dat is mogelijk door het
kiesrecht, dat het nu zonder opkomstplicht moet stellen, maar ook door andere kanalen van
inspraak voor wakkere en minder wakkere burgers.
Met de participatie van burgers met een migratieachtergrond aan het lokale beleid is het
doorgaans niet goed gesteld. Er was een te laag aantal kiesgerechtigde niet-Belgische EU en
niet-EU’ers dat geregistreerd werd voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018. Het aantal burgers met een migratiegeschiedenis dat deel uitmaakt van
gemeentelijke adviesorganen, is bedroevend laag.
In dit Vlaams Regeerakkoord lezen we niets over de versterking van de burgerparticipatie
noch van mensen met noch van mensen zonder een migratieachtergrond. Er is ook geen

plan van aanpak om – zeker nu de opkomstplicht verdwijnt – de registratie van niet-Belgische
kiesgerechtigden te versterken. ORBIT vindt dat daardoor het democratisch deficit toeneemt.
Samen met ‘De Wakkere Burger’ en het ‘Minderhedenforum’ heeft ORBIT zich ingezet om te
doen wat de Vlaamse Overheid hoorde te doen: burgers motiveren voor deelname aan de
lokale politiek en het beleid. Ideeën om op gemeentelijk vlak de registratie nu al te
bevorderen, staan op www.ikstemook.be. Voor de algemene burgerparticipatie formuleerde
ORBIT in aanbeveling 1 van haar 19 aanbevelingen een aantal concrete voorstellen om
#iedereenaanboord te hebben. ORBIT wil over beide thema’s in gesprek gaan met de
minister van Binnenlands Bestuur.
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