
STAND VAN ZAKEN NA DE LOKALE VERKIEZINGEN

Enkele Vlaamse statistieken*

MANAGEMENTTEAMS GEMEENTE & OCMW (MAT)

* Waarom een stijging van 15%?

Het MAT is anno 2019 gemeenschappelijk 

voor de gemeente en het OCMW – waarbij 

er dus niet langer een afzonderlijk MAT is 

voor het OCMW.

Op basis van het Decreet lokaal bestuur 

maken de adjunct‐�nancieeldirecteurs en 

adjunct‐algemeendirecteurs verplicht deel uit 

van het MAT.
2018 
Leden voor de lokale 
verkiezingen

2019 
Leden na de lokale 
verkiezingen

+15% *

1.856
2.121

Algemeen directeurs

63%
37%

GENDERVERHOUDINGEN

COMBINATIE VAN MANDATEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU

Schepenen

62%
38%

Burgemeesters

85%
15%

Gemeenteraadsleden

60%
40%

Financieel directeurs

58%
42%
58%
42%

74%
26%

Voorzitter gemeenteraad 
 /raad voor maatschappelijk welzijn

Er is één Belgische gemeente 

met een managementteam 

dat uitsluitend uit vrouwen 

bestaat. Kan jij raden welke?

Voorlopig unicum

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

45%
55%

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijkt het enige ambt te zijn 

waar de vrouwelijke meerderheid als een paal boven water staat: 55 % van de Vlaamse 

gemeenten kennen een vrouwelijke leider binnen hun bijzonder comité, wat grosso modo in 

de lijn ligt van de genderverhouding voor de OCMW‐voorzitters van weleer.

* Alle statistieken werden opgebouwd op basis van gegevens ingezameld door het ABC van de lokale besturen (www.abclokalebesturen.be) en 

blijven onder voorbehoud van mogelijke verschuivingen naar aanleiding van de wijzigende samenstelling, wat uiteraard geen afbreuk doet aan de 

realiteit van de stevige lijnen vervat in het cijfermateriaal.

Voor 84 % van de gemeenten is de voorzitter van de gemeenteraad (en de raad voor maatschappelijk welzijn) nog 

steeds een “gewoon” raadslid. In 35 gemeenten fungeert de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad, 12 

gemeenten kenden die rol toe aan een schepen.

Eén enkele gemeente kent een cumul van het mandaat van burgemeester en voorzitter van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst.

Alle besturen, op twee uitzonderingen na, hebben een voorzitter van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst benoemd die nog geen schepen of burgemeester was. Dit betekent dus dat zowat overal één schepen 

aan het college werd toegevoegd.

Leden MAT

54%
46%

FUNCTIONARISSEN

MANDATARISSEN


