VR 2015 1812 DOC.1381/1

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN
EN ARMOEDEBESTRIJDING
NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

1

Voorontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige
samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het Provinciedecreet
van 9 december 2005 en van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling
van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams
Gemeentefonds: principiële goedkeuring met het oog op onderhandelingen
met de syndicale organisaties én het inwinnen van het advies van de Raad
van State

ALGEMEEN KADER
1.1.

Algemeen beleidskader

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het
accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en
bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze
strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten. Het
regeerakkoord stipuleert inderdaad: “Gemeenten kunnen vrijwillig fusioneren. We

stimuleren hen hiertoe door een financiële bonus, en door grotere autonomie en extra
bevoegdheden toe te kennen aan de middelgrote steden en gemeenten, en de grootste
steden.”

In mijn beleidsnota 2014-2019 heb ik uiteengezet met welke instrumenten de gemeenten
die overwegen te fusioneren per 1 januari 2019 zullen worden ondersteund. Het betreft
meer bepaald de volgende vier instrumenten.
-

Het ontwikkelen van een bestuurskrachtmonitor. Dit is ondertussen afgerond. Het
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen heeft een onderzoek gepubliceerd
over lokale bestuurskracht met hierin opgenomen een ruime set van indicatoren die
een indicatie kunnen geven over de bestuurskracht. Dit onderzoeksrapport, en de
erin opgenomen indicatoren, zijn door mijn diensten vertaald naar een rapport per
gemeente dat voor iedereen beschikbaar is. Tevens wordt aan de gemeentebesturen
consultancy aangeboden wanneer zij begeleiding wensen bij de eigen reflectie over
hun bestuurskracht;
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-

-

-

Het aanbieden van een financiële stimulus. Ook dit is ondertussen gebeurd. De
Vlaamse Regering heeft een conceptnota goedgekeurd (VR 2015 1707
DOC.0767/1quater) met daarin opgenomen de (financieel) stimulerende maatregelen
die de Vlaamse Regering toekent aan gemeenten die wensen te fuseren per 1 januari
2019. Het gaat meer bepaald over heen schuldovername a rato van 500 euro per
inwoner (met een maximum van 20 miljoen euro) en tijdelijk een hoger aantal
uitvoerende mandatarissen;
De algemene, procesmatige ondersteuning van de lokale besturen door het
aanbieden van een “draaiboek fusies”. Dit document is in voorbereiding. Ondertussen
zal de gemeenten een nota worden aangereikt met de essentie van de door de
Vlaamse Regering aangereikte instrumenten ter ondersteuning van een fusie.
Wanneer gemeenten daadwerkelijk in een fusieverhaal stappen zal hen ook
individuele begeleiding worden aangeboden.
De opmaak van “een kaderdecreet fusies dat de procedure, de gevolgen en de
modaliteiten voor een fusie regelt”, hetgeen het voorwerp uitmaakt van deze nota.
1.2.

Situering binnen de beleidsdoelstelling tot opmaak van een “decreet lokaal
bestuur”

Het regeerakkoord bepaalt dat de nieuwe verhouding tussen de Vlaamse overheid en de
lokale besturen verankerd zal worden in een nieuw “decreet lokaal bestuur” dat de
bestaande decreten (Gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet intergemeentelijke
samenwerking) zal vervangen. Het is de ambitie van de Vlaamse Regering dat dit nieuwe
decreet van toepassing zal zijn bij de start van de volgende lokale bestuursperiode op 1
januari 2019. Het moet dus, om de lokale besturen tijdig op de hoogte te brengen van de
nieuwe regelgeving, uiterlijk in het najaar van 2017 ter bespreking worden aangeboden
aan het Vlaams Parlement. Kernelement van dit “decreet lokaal bestuur” is de integratie
van het OCMW in het gemeentebestuur, conform de principiële beslissing ter zake van de
Vlaamse Regering1. Tevens zal er, n.a.v. dit decreet lokaal bestuur, onderzocht worden
hoe de fusie van (delen van) het ambtelijk apparaat van gemeenten regelgevend kan
worden gefaciliteerd.
Samenvoegingen van gemeenten zijn vandaag reeds mogelijk op basis van artikel 297
van het Gemeentedecreet. Deze decretale bepaling is evenwel bijzonder summier en
biedt onvoldoende duidelijkheid en rechtszekerheid voor de gemeentebesturen die
wensen over te gaan tot een samenvoeging van hun gemeenten. Meer gedetailleerde
bepalingen over de procedure, de toepasselijke principes, de randvoorwaarden en de
gevolgen van een samengaan van gemeenten zijn noodzakelijk. En wel nu, nu de
Vlaamse Regering de gemeentebesturen uitnodigt om na te denken over hun
bestuurskracht en hun wenselijke positionering in het toekomstig bestuurlijk landschap.

Zie de door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota “integratie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen” (VR 2015
1601 DOC.0020/1BIS)
1
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Er wordt derhalve geopteerd om niet te wachten op het toekomstig “decreet lokaal
bestuur” om de decretale bepalingen omtrent het samengaan van gemeenten aan het
Vlaams Parlement aan te bieden. De decretale duidelijkheid is vandaag vereist. Dit
(voorontwerp van) decreet gaat dus uit van de actuele decretale omgeving en houdt nog
GEEN rekening met de geëxpliciteerde beleidsintentie tot integratie van het OCMW in de
gemeentebesturen. In een latere fase, bij de opmaak en bespreking van het “decreet
lokaal bestuur” kunnen de decretale bepalingen m.b.t. het samengaan van gemeenten die
hier in dit voorontwerp zijn samengebracht, worden overgenomen in het “decreet lokaal
bestuur”, maar aangepast aan de integratie van het OCMW in de gemeente.
1.3.

de “financiële bonus” voor het samengaan van gemeenten

Zoals vermeld heeft de Vlaamse Regering in haar vergadering van 17 juli 2015 (VR 2015
1707 DOC.0767/1quater) reeds beslist tot een financieel stimulerende maatregel voor
fuserende gemeenten, met name een schuldovername a rato van 500 euro per inwoner
(met een maximum van 20 miljoen euro per fusie-operatie). Deze “fusie-bonus” is
evenwel beperkt tot die gemeenten die uiterlijk op 31 december 2017 een definitief
voorstel tot samengaan zullen hebben goedgekeurd en aan de Vlaamse Regering
bezorgd. En die op 1 januari 2019 zullen fuseren.
Ten einde de onvermijdelijke financiële onzekerheid die gepaard gaat met een dergelijk
aanbod voor de Vlaamse overheid te milderen, wordt alvast het maximumbedrag van
over te nemen schulden geplafonneerd op 200 miljoen euro. Indien meerdere gemeenten
willen instappen in een fusie-operatie en potentieel het bedrag van 200 miljoen zou
worden overschreden, dan komen slechts die gemeenten in aanmerking voor
schuldovername die als eerste hun principiële beslissing tot fusie hebben genomen.
Ingevolge het advies van de Inspectie van Financiën (zie verder paragraaf 7.) wordt deze
(éénmalige) fusiebonus in het voorliggend voorontwerp decretaal verankerd. Ook de
uitbreiding van de waarborgregeling van het Vlaams Gemeentefonds, eveneens beslist in
de hoger vermelde nota, wordt in dit decreet geregeld.
1.4.

Situering binnen de bevoegdheden van de decreetgever

Sinds de vierde (bijzondere wet van 16 juli 1993) en de vijfde (bijzondere wet van 13 juli
2001) staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd voor de organieke regelgeving
m.b.t. respectievelijk de OCMW’s en de gemeenten. Bovendien en meer in het bijzonder is
de gewestoverheid bevoegd voor (BWHI, art. 6, § 1, VIII, 2°) “het wijzigen of corrigeren

van de grenzen van de provincies en van de gemeenten, met uitzondering van de
grenzen van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten KomenWaasten en Voeren.”
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De bevoegdheid om de gemeentegrenzen te veranderen of te corrigeren omvat tevens
de bevoegdheid tot het samenvoegen van gemeenten. Het Vlaams Gewest kan evenwel
geen wijzigingen aanbrengen aan de grenzen van de randgemeenten (de gemeenten
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-rode, Wemmel, Wezenbeek-Oppem) en de
taalgrens-gemeente Voeren. Het wijzigen of corrigeren van de grenzen van deze
gemeenten is de bevoegdheid van de federale overheid gebleven. Hiermee wordt in dit
decreet rekening gehouden.
Wat de andere taalgrensgemeenten in het Vlaams Gewest betreft (de gemeenten
opgesomd in artikel 8 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, en
meer bepaald de gemeenten Mesen, Spiere-Helkijn, Ronse, Bever en Herstappe) vloeit uit
artikel 129, § 2 van de Grondwet en meer in het bijzonder de lezing die het
Grondwettelijk Hof aan deze grondwetsbepaling in zijn arrest nr. 35/2003 van 25 maart
2003 heeft gegeven, voort dat het Vlaamse Gewest niet bevoegd is om een regeling te
treffen inzake de samenvoeging van een (rand- of) taalgrensgemeente met een andere
gemeente in het Vlaamse Gewest waar geen faciliteiten gelden. Daarom worden ook
deze gemeenten van het toepassingsgebied van het voorliggend decreet uitgesloten.
1.5.

De relatie van de samenvoeging van gemeenten tot de federale overheid

Een samenvoeging van gemeenten binnen het Vlaamse Gewest kan uiteraard ook een
impact hebben op de bevoegdheden van de federale overheid, bijvoorbeeld inzake de
organisatie van de politie en de hulpverlening en de afbakening van de gerechtelijke
kantons en gerechtelijke arrondissementen. De Vlaamse overheid zal hier bijzondere
aandacht voor hebben en zal de federale overheid in voorkomend geval tijdig
informeren en betrekken.

2

INHOUD VAN HET VOORONTWERP VAN DECREET

Het voorliggende (voorontwerp van) decreet en de bijbehorende memorie van
toelichting (zie bijlage 1 en 2) bevat de volgende inhoudelijke krijtlijnen:

Vrijwilligheid
Conform het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 zet dit decreet in op de vrijwillige
samenvoegingen van gemeente. In het algemeen luik van de memorie van toelichting
worden enkele maatschappelijk-bestuurlijke evoluties geschetst die voor de Vlaamse
Regering de aanleiding vormen om fusies van gemeenten te stimuleren. Samenvoegingen
van gemeenten worden evenwel niet verplicht, niettegenstaande het feit dat
vrijwilligheid gekoppeld aan (financiële) stimulansen van de Vlaamse overheid in het
verleden (tijdens de regeerperiode 2009-2014) geen concrete fusie-resultaten heeft
opgeleverd. Het verder bewandelen van de weg van de vrijwillige samenvoegingen
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gebeurt in de overtuiging dat vandaag misschien mogelijk is wat gisteren nog
onmogelijk bleek:
- De operatie tot stimulering van gemeentelijke samenvoegingen tijdens de vorige
Vlaamse bestuursperiode is gestart midden 2010, dus (te) kort voor de lokale
verkiezingen van oktober 2012. Dit is anders tijdens de huidige Vlaamse
bestuursperiode, wanneer de fusiebonus ruim 3 jaar voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen is kenbaar gemaakt;
- Het taboe dat tot voor enkele jaren rustte op het onderwerp ‘samenvoegingen’ is
reeds deels gelicht. In meerdere (lokale) bestuurskamers wordt hierover (informeel)
nagedacht;
- Een lokaal draagvlak blijft zeer belangrijk bij een fusie van gemeenten. Het is in de
eerste plaats aan de lokale bestuurders om te oordelen of en hoe een
schaalvergroting voor hun gemeente een oplossing kan bieden voor het versterken
van de bestuurskracht.

Samenvoegingen van gemeenten zijn altijd mogelijk en volgen een geijkte procedure
Samenvoegingen van gemeenten zijn niet gekoppeld aan een lokale bestuursperiode.
Ook tussentijds, in de loop van een lokale bestuursperiode, kunnen fusies van
gemeenten ingang vinden. Bij een tussentijdse samenvoeging zal de eerste
bestuursperiode van de nieuwe gemeente minder dan 6 jaar bedragen en zullen er ook
tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente moeten
georganiseerd worden.
De procedure is zo bepaald dat de betrokken gemeentebesturen eerst hun principiële
beslissing, en later hun definitief voorstel tot samenvoeging, bezorgen aan de Vlaamse
Regering, waarna de Vlaamse Regering een ontwerp van samenvoegingsdecreet kan
indienen bij het Vlaams Parlement. Uiteindelijk beslist het Vlaams Parlement.
Met het oog op een zo goed mogelijke voorbereiding bepaalt het decreet dat na de
principiële beslissing tot samenvoeging door de betrokken gemeenteraden, een
secretaris-coördinator en een financieel beheerder-coördinator worden aangesteld met
het oog op de behartiging van de voorbereidende taken én met het oog op de
uitvoering van enkele specifieke, wettelijke taken, o.a. in het kader van het
verkiezingsproces.

Een periode van lopende zaken, voorafgaand aan de eigenlijke samenvoeging
Vanaf de publicatie van het decreet waarbij twee of meer gemeenten zullen worden
samengevoegd op een bepaalde datum, start een periode van lopende zaken die loopt
tot aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente.
Het is een algemene regel van behoorlijk bestuur dat de gemeenten tijdens deze periode
de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Dat houdt in dat zij geen beslissingen nemen
(patrimonium, personeel, overeenkomsten…) die het beleid van de nieuwe raad of de
toekomstige ontwikkeling van de financiën zouden verstoren. Er kunnen alleen maar
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handelingen worden gesteld die voortvloeien uit het dagelijks beheer of die gaan over
dringende zaken.

Een overgangsperiode, volgend op de eigenlijke samenvoeging
De bestuurders en het ambtelijk management van de gemeenten die zullen samenvoegen
moeten de samenvoegingsoperatie zo goed mogelijk voorbereiden, maar ze kunnen
uiteraard nog geen beslissingen nemen die de nieuwe, samengevoegde gemeente binden.
Tegelijkertijd is het weinig realistisch dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente op
de installatievergadering of op de eerste daarop volgende vergadering reeds alle
mogelijke beleidsbeslissingen m.b.t. de organisatie van de nieuwe gemeente zal kunnen
nemen.
Daarom wordt een “overgangsperiode” in het decreet opgenomen. De overgangsperiode
vangt aan op het moment dat de nieuwe gemeente van start gaat. Dat betekent
concreet dat de besluiten, de reglementen en de verordeningen van de “oorspronkelijke”
gemeenten nog maximum 2 jaar geldig zijn op het grondgebied van de oorspronkelijke
gemeenten. Na die twee jaar worden die besluiten, reglementen en verordeningen van
rechtswege nietig (en wordt dus geacht dat de nieuwe gemeenteraad nieuwe besluiten,
reglementen en verordeningen zal hebben uitgevaardigd die gelden voor de gehele
nieuwe gemeente).
De overgangsperiode is beperkt tot maximum 1 jaar voor de reglementen betreffende de
gemeentelijke belastingen en retributies.

Tijdelijke verhoging van het aantal uitvoerende politieke mandatarissen
De gemeenten zullen in de eerste jaren na de samenvoeging geconfronteerd worden met
bestuurlijke uitdagingen van allerlei aard die een “gewone” gemeente niet heeft. Het is
derhalve verantwoord dat in de bestuursperiode(s) na de samenvoeging het
schepencollege van de nieuwe gemeente tijdelijk uit een groter aantal uitvoerende
mandatarissen bestaat dan de reeds bestaande gemeenten met eenzelfde aantal
inwoners.
Een nieuwe fusiegemeente op 1 januari 2019 zal bijvoorbeeld in de bestuursperiode 20192024 twee schepenen meer kunnen bevatten dan gelijkaardige gemeenten en in de
daaropvolgende bestuursperiode 2025 2030 nog één schepen extra.

De relatie van de samenvoeging van gemeenten met de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Dit decreet bevat een bepaling dat de samenvoeging van gemeenten van rechtswege de
samenvoeging van de OCMW’s inhoudt die deze gemeenten bedienen. Dit decreet houdt
derhalve, zoals hoger gesteld, nog geen rekening met de door de Vlaamse Regering
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geëxpliciteerde beleidsintentie tot integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen
vanaf het jaar 2019.
Dit decreet is vandaag noodzakelijk, zoals hoger gesteld om redenen van rechtszekerheid
en transparantie voor de lokale besturen die vandaag willen instappen in een
samenvoegingsoperatie. In dit decreet wordt dus uitgegaan van de vandaag bestaande
situatie van afzonderlijke OCMW-besturen met rechtspersoonlijkheid in elke gemeente.

Specifieke bepalingen over personeel en financiën, niet over intergemeentelijke
samenwerking
Het (voorontwerp van) decreet bevat ook enkele specifieke bepalingen m.b.t. de
juridische situatie van het betrokken lokaal personeel (ook en vooral voor wat betreft de
decretale graden), m.b.t. enkele organisatie- en HRM-instrumenten van de lokale overheid
(o.a. de rechtspositieregeling en het organogram) en m.b.t. de budgettaire en fiscale
toestand van de samengevoegde gemeente.
M.b.t. de gevolgen van de samenvoeging op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
zijn in dit decreet geen specifieke bepalingen opgenomen, dit gelet op het verbod tot
uittreding, dat een basiskenmerk is van de intergemeentelijke samenwerking in het
Vlaamse Gewest. De nieuwe gemeente is als rechtsopvolger van de deelnemende
deelgemeenten
deelgenoot
in
alle
betrokken
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden tot het einde van de duur van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband is bereikt Op dat moment kan de nieuwe, samengevoegde
gemeente, beslissen om de samenwerking met de vereniging niet verder te zetten.
De meer gedetailleerde duiding bij de verschillende artikelen van dit decreet is
opgenomen in de artikelsgewijze memorie van toelichting bij dit (voorontwerp van)
decreet.

3

BUDGETTAIRE WEERSLAG

De potentieel belangrijkste financiële weerslag voor de Vlaamse begroting betreft, vanaf
het begrotingsjaar 2018, de eventuele schuldovername door de Vlaamse overheid van de
schulden van de lokale besturen ten gevolge van vrijwillige fusieoperaties. Over het
aantal fusieoperaties en hun grootte (in termen van hoogte van de ermee
samenhangende schuldovername) kan momenteel niets zinvols worden gezegd. Over de
wijze van financiering van de mogelijke extra Vlaamse schuld n.a.v. fusieoperaties (dus
maximaal 200 miljoen euro) zal de Vlaamse regering beslissingen nemen n.a.v. de
begrotingsopmaak 2018 voorjaar 2017, wanneer alle “facts and figures” m.b.t. deze
operatie zullen bekend zijn.

Pagina 7 van 10

De “waarborgregeling” die is uitgewerkt voor fuserende gemeenten m.b.t. hun aandeel
uit het Gemeentefonds (zie artikel 62) heeft geen impact op het totale bedrag van het
Gemeentefonds.

4

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Dit voorontwerp van decreet heeft geen weerslag op het personeelsbestand en/of op de
personeelsbudgetten van de Vlaamse overheid.

5 WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
De betrokken lokale besturen die kiezen voor een fusieoperatie zullen dit ongetwijfeld
doen na rijp beraad en afweging van voor- en nadelen. Er mag dan ook worden vanuit
gegaan dat indien lokale besturen ingaan op de mogelijkheid tot fuseren, dit voor de
betrokken lokale besturen een positieve weerslag zal hebben op hun bestuurskracht en
hun functioneren.
De rechtstreekse positieve financiële impact door de schuldovername is uiteraard
afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de schuldovername. In de
veronderstelling dat een fusieoperatie gepaard gaan met een schuldovername van
15.000.000 euro, dan zijn dit de volgende bedragen die de nieuwe gemeente niet meer
moet dragen (in de veronderstelling van een looptijd van 15 jaar en een intrestvoet van
3,5%):

jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5
jaar 6
jaar 7
jaar 8
jaar 9
jaar 10
jaar 11
jaar 12
jaar 13
jaar 14
jaar 15

15.000.000
14.222.624
13.418.040
12.585.295
11.723.404
10.831.348
9.908.069
8.952.475
7.963.436
6.939.780
5.880.296
4.783.730
3.648.785
2.474.116
1.258.334

intrestaflossing
annuïteit
3,5%
525.000
1.302.376
497.792
1.302.376
469.631
1.302.376
440.485
1.302.376
410.319
1.302.376
379.097
1.302.376
346.782
1.302.376
313.337
1.302.376
278.720
1.302.376
242.892
1.302.376
205.810
1.302.376
167.431
1.302.376
127.707
1.302.376
86.594
1.302.376
44.042
1.302.376
4.535.641

14.222.624
13.418.040
12.585.295
11.723.404
10.831.348
9.908.069
8.952.475
7.963.436
6.939.780
5.880.296
4.783.730
3.648.785
2.474.116
1.258.334
0
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Dit betekent concreet dat, in termen van de lokale beleids- en beheercyclus, de autofinancieringsmarge van de nieuwe gemeente (en dus de mogelijke investeringsruimte
en/of ruimte voor belastingvermindering) 15 jaar lang met 1,3 miljoen euro per jaar
stijgt.

6

KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Het voorontwerp van decreet is aangepast aan de opmerkingen van het taal- en
wetgevings-technisch advies (nr. 2015/370). Een RIA (reguleringsimpact-analyse) is niet
vereist: het betreft auto-regulering van de overheid.

7

ADVIES VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIEN (bijlage 3)

De Inspectie van Financiën verleende op 10 november 2015 gunstig advies bij
voorliggend voorontwerp van decreet, maar merkt op dat het weinig waarschijnlijk is
dat zonder de zekerheid over de financiële bonus gemeenten zullen aangezet worden
tot vrijwillige fusies. IF adviseert om de financiële regeling, zoals beslist door de
Vlaamse Regering n.a.v. de hoger vermelde conceptnota, in dit voorontwerp decretaal
te verankeren. Hieraan is gevolg gegeven: zie de artikelen 58 tot 62 van het
voorontwerp.

8

BEGROTINGSAKKOORD (bijlage 4)

Het begrotingsakkoord is aangevraagd op vrijdag 27 november 2015.

9

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering:
1.

hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende de
regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het
Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het decreet van 5 juli 2002 tot
vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams
Gemeentefonds, alsook aan de bijbehorende memorie van toelichting (bijlage 1 en
2);
2. gelast de minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en
Armoedebestrijding het voorontwerp van decreet houdende de regels voor de
vrijwillige samenvoeging van gemeenten:
a) met toepassing van de wet van 19 december 1974 betreffende het syndicaal
statuut voor onderhandeling voor te leggen aan de eerste afdeling van het
Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling
Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap;

Pagina 9 van 10

b) voor advies voor te leggen aan de Raad van State, met het verzoek het
advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, met toepassing van
artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
voor zover de onderhandelingen zoals vernoemd onder punt a) geen
wijzigingen van de tekst met zich meebrengen.
Liesbeth HOMANS
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
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