
N-VA NEVELE EN DE FUSIE, een verhaal van Ja, MAAR
N-VA is voorstander van een efficiënt en krachtdadig bestuur van gemeenten. Daarom is N-VA nationaal steeds 
promotor geweest van fusies van gemeenten. Daarom stelde de Vlaamse regering een schuldvermindering van  
€ 500 / inwoner (met een maximum van € 20 miljoen) in het vooruitzicht voor gemeenten die vrijwillig fusioneren 
vóór 31/12/2017.

Het totale budget in Vlaanderen, voorzien voor deze vrijwillige fusie bedraagt € 200 miljoen. 
Slechts een viertal gemeenten hebben zich aangemeld.

Wat opvalt is hoe complex zo een fusieoperatie is. 
De factor tijd is dus belangrijk om alle aspecten rustig te onderzoeken. 

Een serieuze fusie vergt een serieuze studie!

AAN EEN FUSIE VAN GEMEENTEN ZIJN TWEE BELANGRIJKE LUIKEN:

1. HET ZAKELIJKE

Voorafgaand aan de fusie is een diepgaand onderzoek en voldoende tijd nodig, waarbij “de boeken” op tafel wor-
den gelegd. Of met andere woorden, een kosten-baten analyse is absoluut noodzakelijk, evenals een grondige 
studie van het organogram van beide gemeenten om een duidelijk zicht te hebben op het personeelskader. 
Evenzeer zullen de kosten die gepaard gaan met de fusie moeten berekend worden. 
Dit alles met als doel: worden wij er beter van?
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INFOSESSIES

Om de inwoners te informeren over het traject en de kans te geven vragen te stellen, worden er 
negen infosessies georganiseerd. Je bent welkom op de datum en locatie die voor jou het beste past. 

Vooraf inschrijven is niet nodig.

NEVELE 
•  Maandag 23 oktober, 20 u : zaal De Klaproos ( Stationsstraat 20, Landegem)
•  Donderdag 26 oktober, 15 u én 20 u : zaal De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem)

DEINZE
•  Woensdag 11 oktober, 19 u : Oud Gemeentehuis ( Leernsesteenweg 191, Bachte-Maria-Leerne)
•  Woensdag 18 oktober, 19 u: De Vlasschuur ( Ardense Jagersstraat 1, Gottem)
•  Woensdag 25 oktober, 19 u : Ter Wilgen ( Poelstraat 70, Petegem)
•  Woensdag 8 november, 19 u :Te Lande ( Vinktstraat 28, Zeveren)
•  Donderdag 16 november, 19 u : basisschool Mozaïek ( Nieuwstraat 60, Astene) 
•  Woensdag 22 november, 19 u : raadzaal dienstencentrum Leiespiegel ( Brielstraat 2, Deinze)    
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Fusioneren heeft enkel zin als alle betrokkenen er voordeel bij heb-
ben, of een win-win-situatie. Hier stelt zich de vraag: worden beide 
partijen (Deinze en Nevele) er beter van?

Al deze vragen naar de gevolgen moeten een klaar, duidelijk en 
zakelijk antwoord krijgen, zodat er geen “lijken uit de kast vallen”.

De gevolgen voor de burgers moeten klaar en duidelijk in beeld 
gebracht worden.

Een bijzonder belangrijk aspect zijn uiteraard de financiën. In het 
geval van een mogelijke fusie met Deinze zal de totale financië-
le schuld en het eigen vermogen van de stad Deinze (gemeente, 
autonoom gemeentebedrijf en OCMW) en de gemeente Nevele in 
kaart worden gebracht en moeten de burgers er fiscaal beter van 
worden. 

Niet alleen op gebied van belastingen maar evenzeer op gebied van kostprijs voor dienstverlening (vuilniszakken, 
containerpark, politie en brandweer) en subsidies aan verenigingen.

2. HET POLITIEKE

In de huidige gemeentepolitiek worden de kandidaten voor een politiek mandaat verkozen uit Nevelse lijsten. In de 
gemeenteraad en de OCMW-raad  zitten enkel Nevelse vertegenwoordigers. De kandidaten komen enkel van Ne-
velse kandidatenlijsten. De beleidsdossiers die tot op vandaag behandeld en beslist worden zijn exclusief Nevelse 
dossiers.

In een mogelijke toekomstige fusie zal dit totaal veranderen.

De  politieke partijen en lokale afdelingen zullen op hun beurt fusioneren. De toekomstige verkiezingslijsten zullen 
bestaan uit kandidaten van beide gemeenten waarbij de grotere  gemeente meer kandidaten in stelling zal brengen, 
en bijgevolg meer verkozenen kan hebben.

Om de belangen van de Nevelse bevolking te garanderen is een gewaarborgde vertegenwoordiging van gemeente-
mandatarissen in de fusiegemeente een noodzaak. Hoe men dit zal realiseren is een open vraag.

Er zullen ook garanties moeten komen op politiek vlak namelijk dat de financiële bonus (€ 20 miljoen) voor de vrij-
willige fusie ook voor een deel ten goede komt van Nevele. Bovendien moeten belangrijke Nevelse beleidsdossiers  
verder gerealiseerd worden. We denken hier aan de dorpskernvernieuwingen, de realisatie van het mobiliteitsplan, 
het herwaarderingsplan Hansbeke, de herbestemming van de kerkgebouwen, de herziening van het ruimtelijk struc-
tuurplan Nevele met de tweede KMO-zone, belangrijke investeringen in schoolgebouwen en BKO, renovatie sport-
zaal Landegem, renovatie cultuurhuis en gemeenschapszaal in Hansbeke. Bijzondere aandacht moet gaan naar de 
houding van Deinze ten opzichte van het gemeentelijk onderwijs in Nevele.

CONCLUSIE

1. Objectief gesproken is de periode tussen juni en september 2017 veel te kort om een serieuze fusie voor te be-
reiden. De enorme tijdsdruk zorgt ervoor dat het administratief en het politiek personeel van onze gemeente nog 
amper tijd zullen vinden om het normale dagelijks bestuur kwaliteitsvol verder te zetten, omdat de fusie enorm veel 
tijd en energie zal vergen.

2. De indruk wordt gewekt dat de fusie reeds beslist is en juridisch klopt dat niet! De definitieve beslissing valt in de 
gemeenteraad van december dit jaar, hopelijk op basis van de nodige dossierkennis.

3. De zakelijke kant van een fusie is voor N-VA Nevele minstens even belangrijk als de politieke kant. 

M.a.w. N-VA Nevele tekent geen blanco cheque  omwille van de macht en 
postjes maar enkel op basis van voldoende kennis van de dossiers en de 
gevolgen met duidelijke voordelen voor Nevele en de burgers.

4. Tenslotte mag niet vergeten worden dat, éénmaal de fusie is beslist, het 
bestuursapparaat in 2018 zal vertragen omdat volgens het fusiedecreet 
de bestuurscolleges van beide fusiegemeenten in “lopende zaken” gaan. 
M.a.w. er mogen geen belangrijke beleidsbeslissingen meer apart worden 
genomen. Concreet  betekent dit dat in 2018 weinig kan beslist worden en 
in 2019 zal het op punt zetten van de samengevoegde administratie, het 
aantreden van een nieuwe bestuursploeg en een nieuwe coalitie heel wat 
tijd en energie vragen. Vanaf begin 2018 tot midden 2019 zal de ganse 
fusie een zware rem betekenen op het nieuwe bestuur van de fusiege-
meente.

5. N-VA Nevele zal een fusie steunen op basis van dossierkennis en in de 
wetenschap dat Nevele er beter van wordt. Zo maar van bij het begin een 
blanco cheque tekenen is volgens N-VA Nevele onverstandig.     
  
6. N-VA Nevele voelt zich ongebonden in het fusiedossier en loopt niet aan de hand van een andere partij of heeft 
geen beloftes gekregen of gedaan. Dat N-VA in geval er toch een fusie zou komen wil deelnemen aan het toekom-
stige bestuur, is maar een normale zaak anders moet je niet aan politiek doen. Maar N-VA laat de kiezers van Nevele 
niet in de steek en zal in december objectief en ongebonden beslissen voor of tegen de fusie en dat op basis van 
dossierkennis en of Nevele er voordeel bij heeft!

7. Tenslotte mag de gemeente Nevele niet “geannexeerd” worden door Deinze. Het gelijkwaardigheidsbeginsel is 
in een fusie psychologisch zeer belangrijk. Het mag niet zo zijn dat de ganse voorbereiding van de fusie opgelegd 
en gedicteerd wordt vanuit Deinze. Dat laatste geldt zowel op politiek vlak als op het niveau van de administratie.

8. N-VA Nevele vindt dat Deinze als stad zeker een aantrekkelijke partner kan zijn in een fusie met Nevele. Alleen 
zullen we op basis van cijfers en feiten een beslissing nemen, wars van partijvoordelen en persoonlijke mandaten. 
N-VA wil wel in geval van een fusie deelnemen aan het toekomstige bestuur. We doen niet aan politiek om zes jaar in 
de oppositie te zitten. N-VA  Nevele wil de belangen van de burgers van Nevele ten volle blijven vertegenwoordigen 
en verdedigen.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE

•  Waarom een fusie?
•  Wat verandert er voor mij als er een fusie komt?
•  Blijft er een administratief centrum in Nevele of moet de burger naar Deinze?
•  Wat wordt de nieuwe naam van de gemeente?
•  Gaan we ons adres moeten aanpassen? Wie gaat die kosten betalen?
•  Wat zijn de gevolgen voor het administratief en technisch personeel? Organogram, arbeidsvoorwaarden?
•  In Deinze is er geen gemeentelijk onderwijs zoals in Nevele. Wat gaat daarmee gebeuren als er een fusie komt?
•  Wat zal er gebeuren met de politiezone en de hulpverleningszone?
•  Wat zal er gebeuren met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals Nevele in het Meetjesland?
•  Hoeveel meer of minder zal de burger moeten betalen voor huisvuilophaling, voor het containerpark?
•  Welke verschillen zijn er in subsidies aan verenigingen?
•  Zal er een verschil zijn voor de buitenschoolse kinderopvang?
•  Nevele werkt voor toerisme samen met Toerisme  Meetjesland terwijl Deinze samenwerkt met Leiestreek. 
    Hoe moet het verder?
•  Krijgt Nevele garanties dat belangrijke toekomstgerichte investeringsdossiers verder zullen mogen worden 

    gerealiseerd? Blijft de uitvoering van het goedgekeurde mobiliteitsplan behouden?


