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14 oktober 2018 staat ongetwijfeld met stip aangeduid in vele agenda’s. Ook al lijkt de datum van de
gemeentelijke verkiezingen nog veraf, de voorbereiding is nu al aan de gang … De balans van de
aflopende legislatuur wordt opgemaakt, realisaties worden opgesomd, nieuwe projecten en plannen
worden al opgeworpen, … Even belangrijk is stil te staan bij de effectieve impact die het beleid en de
beleidskeuzes van de aflopende legislatuur hebben gehad op de stad of gemeente. Is er effectief
verholpen aan de grote en kleine problemen waarmee de gemeentelijke organisatie en de inwoners
hadden te kampen? Zijn er factoren, tendenzen, evoluties die een invloed hebben gehad of zullen
hebben op de samenleving in uw gemeente of stad …? Het is deze objectieve analyse van de interne
en externe omgeving die een belangrijke bijdrage kan leveren bij het tot stand komen van beleid en
het maken van de juiste beleidskeuzes.

Die bijdrage kan vandaag al geleverd worden met een ‘omgevingsanalyse’. Dit is een ambtelijke
oefening die resulteert in een ‘ambtelijk memorandum’ of ‘inspiratienota’. Omdat diverse diensten en
domeinen meewerken aan deze analyse zullen de objectieve vaststellingen en aanbevelingen
ongetwijfeld nuttig zijn bij het formuleren van beleid. De techniek bij uitstek hiervoor is de SWOT-
analyse. Dit is een methode om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een organisatie te
evalueren ten behoeve van de strategische planning. Hierbij gaat het om de doelstellingen van de
organisatie en de identificatie van de interne en externe factoren die gunstig of ongunstig zijn voor de
verwezenlijking van de doelstellingen.

Indien u meer wil weten over deze problematiek, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A
contactpersoon of op info@qaq.be.

We hope this is an “Answer to your Questions“.

Het Q&A-team.

De ‘inspiratienota’ zal samen met de ‘visie van de
burger’ (participatie) en bovenlokale thema’s
mogelijk invloed hebben op de lokale beleidsvisie en
politieke programma’s. Wat deze laatste betreft zijn de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s of SDG’s
‘Sustainable Development Goals’) een nieuw
referentiekader voor beleidsdoelstellingen. De
SDG’s zijn de doelstellingen die de wereld zich
stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te
werken. De 17 hoofddoelstellingen vormen het
belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor
de komende 15 jaar.

Voor de uitvoering van de SDG’s in
Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering een
plan klaar. De implementatie is tevens
opgenomen in de langetermijnplannen van
de Vlaamse overheid (visie 2050). Zoals de
Vlaamse beleidsprioriteiten binnen de
klassieke sectoren de vorige meerjaren-
planning aanstuurden, zal mogelijks dit
kader nu een sterke invloed hebben op de
nieuwe strategische beleidsplannen op
lokaal niveau.


