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StructuurStructuur

�� VeranderingenVeranderingen in in positiepositie burgemeesterburgemeester tavtav

politiepolitie

�� InstitutioneelInstitutioneel decordecor

�� RolperceptieRolperceptie en en ––gedraggedrag

�� VariatieVariatie in in rolgedragrolgedrag

�� UitdagingenUitdagingen

�� AmbtelijkeAmbtelijke cocoöördinatierdinatie en en ––integratieintegratie

�� PolitiekPolitiek democratischedemocratische sturingsturing

VeranderingenVeranderingen politiebevoegdhedenpolitiebevoegdheden

burgemeesterburgemeester

�� HoofdHoofd bestuurlijkebestuurlijke
politiepolitie

�� OrganiekOrganiek hoofdhoofd
gemeentepolitiegemeentepolitie

�� UitvoeringUitvoering politiewettenpolitiewetten, , 
--reglementenreglementen enzenz..

�� VerordenendeVerordenende
bevoegdheidbevoegdheid

�� BlijftBlijft, , maarmaar gedeeldgedeeld met:met:

�� Zonale Zonale veiligheidsradenveiligheidsraden

�� PolitiecollegesPolitiecolleges

�� GedeeldGedeeld met met collegacollega’’ss
politiecollegepolitiecollege

�� BlijftBlijft, , maarmaar trend trend tottot
uniformiseringuniformisering ontwerpontwerp
reglementenreglementen

�� BlijftBlijft

Veranderingen in rolperceptieVeranderingen in rolperceptie??
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VeranderingenVeranderingen in in tijdtijd voorvoor politiepolitie
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UitdagingenUitdagingen m.b.t. m.b.t. sturingsturing

�� UitgangspuntUitgangspunt: : gevoelensgevoelens van van veiligheidveiligheid isis

multidimensioneelmultidimensioneel probleemprobleem

�� KnelpuntenKnelpunten ambtelijkambtelijk integratieintegratie en en cocoöördindatierdindatie

�� KnelpuntenKnelpunten politiekepolitieke sturingsturing

�� PerspectievenPerspectieven

Verklarend model onveiligheidVerklarend model onveiligheid
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KnelpuntenKnelpunten ambtelijkeambtelijke cocoöördinatierdinatie

en en integratieintegratie

�� Interne Interne organisatieorganisatie gemeentedienstengemeentediensten

�� Verkokering dienstenVerkokering diensten??

�� SchepenmodelSchepenmodel alsals blokkerende factorblokkerende factor??

�� ProliferatieProliferatie gemeentelijkegemeentelijke dienstverleningdienstverlening

�� Van Van hihiëërarchierarchie naarnaar netwerknetwerk

�� GevaarGevaar van van sectorafschermingsectorafscherming

�� VerwevenheidVerwevenheid diverse diverse bestuurslagenbestuurslagen

�� HorizontaalHorizontaal

�� VerticaalVerticaal

KnelpuntenKnelpunten politiekepolitieke sturingsturing

�� VanuitVanuit perspectiefperspectief burgemeesterburgemeester

�� VanuitVanuit burgerschapsperspectiefburgerschapsperspectief

VoorVoor de de politiehervormingpolitiehervorming: : 

hihiëërarchierarchie
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Na de Na de politiehervormingpolitiehervorming: : netwerknetwerk
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PolitiekPolitiek democratischedemocratische sturingsturing vanuitvanuit

perspectiefperspectief burgemeesterburgemeester

�� VersterkingVersterking positiepositie ‘‘professionalsprofessionals’’

�� VersmallingVersmalling politiekpolitiek draagvlakdraagvlak tot burgemeestertot burgemeester??

�� SchaalproblemenSchaalproblemen

�� HoeHoe grotergroter gemeentegemeente,  ,  hoehoe meermeer politiekepolitieke sturingsturing

�� KlachtenKlachten overover performantie performantie politiepolitie vooralvooral bijbij

burgemeestersburgemeesters kleinerekleinere gemeentengemeenten

�� OokOok meermeer klachtenklachten overover democratischedemocratische controlecontrole in in 

kleinekleine gemeentengemeenten

PolitiekPolitiek democratischedemocratische sturingsturing vanuitvanuit

burgerschapsperspectiefburgerschapsperspectief

�� Burger Burger isis::

�� RechtsonderhorigeRechtsonderhorige

�� KlantKlant

�� CoCo--producentproducent

�� SterkSterk verbandverband tussentussen gevoelensgevoelens van van 

(on)(on)veiligheidveiligheid enen

�� ParticipatieParticipatie

�� KwaliteitKwaliteit sociaalsociaal leefweefselleefweefsel

PerspectievenPerspectieven

�� InstitutioneelInstitutioneel: : GemeentedecreetGemeentedecreet

�� ManagementteamManagementteam: : gegeïïntegreerdentegreerde sturingsturing

�� KnelpuntKnelpunt: : politiepolitie isis federalefederale materiematerie

�� VeranderingVerandering in in rolrol van van politiekepolitieke bestuurdersbestuurders

�� IndividualIndividual ProblemsolvingProblemsolving

�� CollectiefCollectief rationelerationele beleidsvoeringbeleidsvoering

Types van Types van burgemeestersburgemeesters
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Types van Types van burgemeestersburgemeesters
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BesluitBesluit

�� VeiligheidVeiligheid: : belangrijkebelangrijke maatschappelijkemaatschappelijke vraagvraag

�� GrootGroot verwachtingspatroonverwachtingspatroon inwonersinwoners tavtav burgemeesterburgemeester

�� SlaagkansenSlaagkansen burgemeestersburgemeesters hangenhangen afaf van:van:

�� OrganisatieOrganisatie en en politiekpolitiek--ambtelijkeambtelijke cultuurcultuur in in gemeentehuisgemeentehuis

�� SchaalgrootteSchaalgrootte

�� Impact Impact binnenbinnen de zone en de zone en beleidsnetwerkenbeleidsnetwerken

�� SturingSturing van van politiepolitie heeftheeft::

�� Niet Niet alleenalleen politiekpolitiek--bureaucatischebureaucatische dimensiesdimensies

�� MaarMaar ookook belangrijkebelangrijke burgerschapsdimensieburgerschapsdimensie


