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Befreft ondersteun'sngsaanbod door de V/aamse overhesd bijde ze/feva/uaffe van de
tota/e besturen overhun bestuurskracht.

Geach+e Mevrouw de Minister,

Met veel belangsfelling namen wij kennis van de oproep +ot kandidaats+elling
voor he+ bovenvermeld onders+euningsaanbod.

Graag had de gemeente Hemiksem zich hiervoor kcindidaa+ ges+eld .
Zowel he+ voltallige college van burgemees+er en schepenen als hef manage-
men+team (gemeente & OCMW] samen hebben positief gereageerd op deze
vraag.

Als piloo+gemeen+e voor de beheers- en beleidscyclus, zijn wij ons zeer bewust
van de nood aan relevanfe en objecfieve mformatie om te komen to+ een
veran+woord en ui+voerbaar meerjarenplan in het belong van onze inwoners.

Wij zijn onder+ussen ook ges+art met het volgen van he+ "+ra]ec+ organisatie-
beheersing" via Inovant en s+ellen vast dat we daarin zeer veel nu+tig
infonna+ie en rich+lijnen mb+ onze interne werking kunnen bekomen.

Nd hef on+vangen van de bes+uurskrach+moni+orgegevens van onze
gemeen+e, was reeds beslist, om op basis van deze brochure een eigen versie

van de bestuurskrachtmoni+or te schrijven en di+ in de loop van 2016.

De kans om hierbi] professionele onders+euning te krijgen willen wij als klein
bes+uur nie+ la+en voorbij gaan. De bijdrage in de onkosten zij'n haalbaar
binnen het bestaande budget van onze gemeente.
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De bedoeling van het geheel is uifeindelijk om enerajds ons interne con+role
sys+eem op punt te s+ellen in de lijn met de leidraad organisatiebeheersing en
anderzijds om tot alles omva+tende omgevingsanalyse +e komen en dit voor
de opmaak van het budget 2017.
Alle fracties zullen in de gemeen+eraad niet alleen in s+aa+ zij'n om hun inbreng
fe doen maar ook kunnen beschikken over een document dot ze kunnen

gebruiken om hun keuzes naar de volgende legisla+uur toe voor te bereiden.

He+ (voorlopige) eindresul+aaf moet na de volgende gemeen+eraads-
verkiezingen de basis zijn voor de beheers- en beleicfscycius 2020-2026.

Wi] zij'n overfuigd dat uit deze s+udie niet alleen de s+erk+es, zwaktes en
opportunifei+en van onze gemeente op zich near voor zullen komen maar

ook dat he+ duidelijk zal worden op welke vlakken een intergemeen+elijke
samenwerking nu+tig ofzelfs noodzakelij'kzal zijn.

U bij voorbaat danken om onze kandida+uur in overweging +e willen nemen,
verblijven wij,

hoogachtend,

Luc Schroyens
gemeen+esecre+aris

Luc Bouckaert
burgemees+er

Z3-

rD
3
T^r
w
(D
3
cr
ro

0
CD
I
(D
rb

rb

I
0
3̂

™n

7f
wrb
3

Interne Controle

Administratief centrum
Sint-BerncirdusabdiJ 1
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
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