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SITUATIESCHETS 

Politieke context – onder voorbehoud 

 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zetelen in de Ruiseleedse gemeenteraad 17 

raadsleden. 9 raadsleden vertegenwoordigen RKD (Ruiselede-Kruiskerke-Doomkerke), 8 

zetelen er voor Respect.   

 

Het College van Burgemeester en Schepenen telt 5 leden, allen van RKD-signatuur. Ruiselede 

heeft een vrouwelijke burgemeester (die ook voorzitter is van de gemeenteraad) en kent een 

vrouwelijke schepen voor OCMW en sociale zaken.  

 

 Contactgegevens: 

 

NIS-code: 37012 

College van burgemeester en schepenen 

Markt 1 

8755 Ruiselede 

Tel.: 051/68 80 63 

Fax: 051/68 79 33 

 

 Bestuursorganen: 

  

Functie + naam  Partij Bevoegdheden 

Burgemeester: Greet De Roo 

 
RKD 

Bevolking, Eredienst, Mobiliteit, Ruimtelijke 

ordening en wonen, Communicatie, Personeel, 

ICT, GIS, Financiën, Veiligheid 

Schepenen  

- Linda Wyckstandt (voorzitter 

Bijzonder Comité Sociale 

Dienst) 

 

 

- Marc De Muynck 

 

 

 

- Ilse Volcke 

 

- Frans Debouck 

 

RKD 

 

 

 

 

RKD 

 

 

 

 

RKD 

 

RKD 

 

Jubilea,  Sociale Zaken, Kinderopvang, Gelijke 

Kansen, Mindervaliden, Volksgezondheid, 

Ontwikkelingssamenwerking, Werkgelegenheid, 

Bijz. Comité Sociale Dienst 

 

Openbare Werken, Integraal Waterbeleid, 

Energiebeleid en nutsvoorzieningen, Land- en 

bosbouw, Milieu en duurzaamheid, 

Internationale contacten 

 

Toerisme, Jeugd, Cultuur, Onderwijs, Bibliotheek 

 

Sport, Feestelijkheden en feestmaterialen, 

Middenstand en economie, Groen (parken en 

plantsoenen), Infrastructuur 

Leden Gemeenteraad/OCMW-

Raad: 

- 9 leden RKD 

- 8 leden Respect 

 

 
 

Leden Bijzonder Comité: 

- Linda Wyckstandt 

(voorzitter) 

- 3 leden RKD 

- 3 leden Respect 

  

Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel 
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Ruimtelijke context 

 
De gemeente Ruiselede is gelegen in het oosten van de provincie West-Vlaanderen, 

grenzend aan Oost-Vlaanderen. De buurgemeenten zijn Wingene, Tielt, Beernem en Aalter. 

Ruiselede maakt deel uit van het arrondissement Tielt.   

 

Ruiselede ligt ongeveer halfweg tussen Tielt en Aalter. De stad Tielt ligt binnen het 

spanningsveld van het grootstedelijk gebied Gent en de regionale steden Brugge, Roeselare 

en Kortrijk. In het gebied liggen ook nog een aantal goed uitgeruste kernen met een lokaal 

voorzieningsniveau. Aansluitend in Oost-Vlaanderen ligt bv. het economisch knooppunt 

Aalter. De invloed van Aalter met zijn toegangscomplex tot de autosnelweg en 

treinverbindingen met Oostende en Gent is op een aantal vlakken wellicht even groot of zelfs 

groter dan deze van Tielt. 

 

Ruiselede ligt bovendien in de stedendriehoek Brugge-Kortrijk-Gent en in de driehoek die 

gevormd wordt door de wegen A17 (Kortrijk-Brugge), de E40 (Brugge-Gent) en de E17 (Gent-

Kortrijk). De gemeente wordt in het zuiden doorsneden door de N37 die Tielt met de E40 

verbindt. Hierdoor is Ruiselede op een afstand van 5 km direct verbonden met het 

autosnelwegennet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ruiselede 

II. Doomkerke 

III. Kruiskerke 

 

a. Kanegem (stad Tielt)  

b. Tielt (stad Tielt)  

c. Schuiferskapelle (stad Tielt)  

d. Wingene (gemeente Wingene)  

e. Beernem (gemeente Beernem)  

f. Aalter (gemeente Aalter)  

g. Lotenhulle (gemeente Aalter)  

h. Poeke (gemeente Aalter)  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanegem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tielt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuiferskapelle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wingene
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beernem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lotenhulle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poeke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:MapRuiselede.svg
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Ruiselede is bij de fusies in 1977 zelfstandig gebleven. De gemeente telde eind 2017 5400 

inwoners en heeft een oppervlakte van 30,2km2, waarvan in 2017 14,6% bebouwd was. De 

bevolkingsdichtheid bedraagt 179 inwoners/km2. 

 

Ruiselede bestaat uit drie parochies: Doomkerke (Sint-Carolusparochie), Kruiskerke (H. 

Kruisverheffingsparochie) en het centrum (O.-L.-Vr.-parochie met de O.L.V. ten 

Hemelopnemingkerk anno 1106).  

 

Het Ruiseleedse landschap is hoofdzakelijk vlak en wordt doorsneden door de Poekebeek, 

Wantebeek en Reigerbeek. Het aanbod aan groen is groot, maar bestaat hoofdzakelijk uit 

cultuurgrond (land- en tuinbouw) (70,8%). Ruiselede is daarom vooral een 

landbouwgemeente. Hoeves, hoofdzakelijk familiebedrijven, met akkers en weiland nemen 

het grootste deel van de oppervlakte in. Belangrijkste natuurwaarden zijn de boscomplexen 

in het noorden van de gemeente: de Vorte Bossen (een aaneengesloten bosgebied van 50 

ha gelegen tussen Doomkerke en Kruiskerke én tevens het grootste natuurreservaat uit de 

streek), de Galattasbossen, het Slangenbos en de bossen op het Ruiseleeds Veld (Kruiskerke). 

Daarnaast zijn de beekvalleien vrij waardevol. De Gemeentebossen en het Parochieveldbos 

met de Visserijvijver zijn een toeristische rijkdom van de streek.  

 

Ruiselede 

Het centrum van de gemeente heeft een oude waardevolle dorpskern. Naast enkele 

woonwijken is er heel wat nieuwbouw (onder meer in enkele recente verkavelingen), een 

sportcomplex, jeugdlokalen en twee ambachtelijke zones. Het gebied rond de kerk, het 

gemeentehuis en het gemeentepark is een beschermd dorpsgezicht dat nog werd 

uitgebreid in 1999 met de straten die aansluiten op de markt. Ruiselede centrum vormt 

duidelijk de hoofdkern binnen de gemeente, kent de hoogste bebouwingsdichtheid en is het 

grootst qua oppervlakte. Praktisch alle voorzieningen op gemeentelijk niveau bevinden zich 

hier. Ook de gemeentelijke infrastructuur bevindt zich hoofdzakelijk in deze parochie (het 

gemeentehuis, het Sociaal Huis, de publieke gebouwen, gemeentelijke loods, …). In het 

dorpscentrum bevinden zich twee scholen: Basisschool De Kiem (366 leerlingen) en Instituut 

Sancta Maria dat onderwijs aanbiedt t/m 16 jaar (107 leerlingen). Het grootste deel van de 

socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen heeft een thuisbasis in Ruiselede. 

 

Doomkerke 

 

Doomkerke is gelegen in het noorden van de gemeente en grenst aan de gemeenten 

Wingene en Aalter. De afstand tussen de parochies Doomkerke en Ruiselede bedraagt 5km. 

Deze parochie is minder dicht bebouwd dan het centrum en bestaat vooral uit boerderijen 

met akkers en weiden en enkele merkwaardige bospercelen. 

 

In Doomkerke is er geen afzonderlijke gemeentelijke dienstverlening, zijn er geen sociale 

voorziening. Doomkerke is de voorbije jaren uitgegroeid tot een dorp met een interessant 

toeristisch en educatief potentieel. De Sint-Caroluskerk werd genoveerd. Het landschapspark 

Disveld werd aangelegd en in het dorp groeien de toeristische initiatieven 

(dorpswandelingen, activiteiten inzake het emigratieverleden van Doomkerke, …) en dit in 

samenspraak met de lokale horeca. De voorbije jaren werden heel wat wandel- en 

fietstochten opgemaakt in Doomkerke starten of de parochie aandoen. De nabijheid van 

bossen en natuurgebieden is er een meerwaarde.  

 

Doomkerke was op het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw een verarmde parochie 

van waaruit heel wat inwoners wegtrokken o.a. naar de VSA en Canada. Tot voor kort was 

Doomkerke een wat stille woonkern met sterke veroudering. De voorbije jaren echter zien we 

een toename aan jonge gezinnen met kinderen en heeft het een bloeiend verenigingsleven. 

Op socio-cultureel vlak zijn het feestcomité, de KVLV, de Sint-Elooisgilde en de 

oudervereniging van de school er actief. Op sportief vlak heeft Doomkerke haar eigen 

voetbalploeg met voetbalinfrastructuur. 
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In Doomkerke is een lagere school gevestigd, nl. Vrije Basisschool De Linde (152 Leerlingen) 

die deel uitmaakt van de Ruiseleedse scholengroep waarvan ook de lagere school van 

Ruiselede deel uitmaakt. Deze scholengroep maakt op haar beurt deel uit van scholengroep 

‘Driespan’ die ook scholen uit Wingene omvat. De Linde is een dynamische en bloeiende 

school die de voorbije jaren haar gebouwen renoveerde en uitbreidde.  Dankzij subsidies van 

de Vlaamse Overheid, zal het schoolbestuur met medewerking van het gemeentebestuur de 

komende jaren instaan voor de renovatie en bouw van bijkomende schoolgebouwen op de 

site naast de huidige school. 

Naast de school bevindt zich de crèche ‘De Troetelbeer’ die instaat voor de verzorging van 

22 baby’s en peuters. Ook deze crèche al in de nieuwbouw geïntegreerd worden. 

 

Het Kamphuis ’t Haantje was oorspronkelijk een lagere school die door vrijwilligers 

omgebouwd werd tot verblijfs- en feestaccommodatie. In het Kamphuis kunnen groepen 

terecht, maar de lokalen worden ook ter beschikking gesteld van lokale verenigingen of 

particulieren voor de organisatie van vergaderingen, feesten of workshops. 

 

Doomkerke vormt een langgerekt ‘straatdorp’ maar kent weinig doorgaand verkeer, 

behalve wanneer door wegwerkzaamheden de grote nabijgelegen verbindingswegen niet 

toegankelijk zijn. Dit soms zware verkeer, vormt een pijnpunt binnen de huidige 

verkeerssituatie. Een toekomstige herinrichting van het dorpscentrum moet een oplossing 

bieden. 

 

Kruiskerke 

 

Kruiskerke is de jongste parochie binnen de gemeente Ruiselede en werd opgericht in 1947. 

Ze bevindt zich in het noordoosten van de gemeente en grenst aan Aalter. Kruiskerke is een 

kleine parochie die bestaat uit één hoofdstraat met zijtakken en verderop gelegen 

landbouwwegen met beperkte bewoning. De afstand tussen de parochies Kruiskerke en 

Ruiselede bedraagt 4 km. 

 

Net zoals Doomkerke groeide het aantal inwoners er in beperkte mate gedurende de laatste 

5 jaar en merken we een verjonging van de inwoners.  

 

In Kruiskerke is er geen afzonderlijke gemeentelijke dienstverlening, zijn er geen sociale 

voorziening en is er geen kleinhandel meer. Het aantal zelfstandigen (vrije beroepen) is er 

zeer beperkt. Ook de horeca is er in zeer beperkte mate vertegenwoordigd. De jonge 

gezinnen doen voor hun dagelijkse inkopen en diensten beroep op voorzieningen die men 

vindt nabij het werk of langsheen de weg van en naar het werk. Ook voor de opvang van 

jonge kinderen kan men niet in de eigen parochie terecht. 

 

Het socio-culturele leven neemt er toe. Het lokale feestcomité tracht met beperkte middelen 

gemeenschapsvorming te stimuleren. Ook Vriendenkring De Eekhoorn, ontstaan uit het 

oudercomité van de in 2014 gesloten basisschool De Eekhoorn, brengt vooral gezinnen met 

kinderen samen. Op sportief vlak is wielerclub WTC Kruiskerke er actief. Er is een kerk, waar 

wekelijks een dienst doorgaat. Er is eveneens een polyvalente ruimte, Zaal Kruispunt, die 

eigendom is van het gemeentebestuur. Kruiskerke heeft ook een klein speelpleintje voor 

kinderen. 

 

Kruiskerke ligt in de nabijheid van bossen en heeft met de ‘Visserijvijver’ een unieke locatie 

dichtbij. De groene ruimte rondom Kruiskerke vormt een grote troef voor de parochie. 
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Sint-Pietersveld  

 

In de puntvormige uitloper van de gemeente ligt een landschappelijk waardevolle en 

historische site met een zeer eigen karakter: het Sint-Pietersveld. Op dit heidegebied op de 

grens van Wingene en Ruiselede werd in 1836 een suikerfabriek opgericht. Een industrieel 

initiatief dat slechts enkele maanden standhield.  In 1848 werden de gebouwen van de 

voormalige suikerfabriek verkocht aan de staat die er het jaar daarop een 

hervormingsschool (met landbouwinrichting) oprichtte. Vandaag is hier het Penitentiair 

Landbouwcentrum (PLC), een halfopen gevangenis waar mannen van alle leeftijden hun 

straf uitzitten, en de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg ‘De Zande’ 

gesitueerd.  Deze instelling kende in de loop van zijn geschiedenis diverse benamingen: van 

'Ecole de Réforme' tot 'Ecole de Bienfaisance' over 'Rijksopvoedingsgesticht' tot het huidige 

'Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg'. De instelling is nu een buitendienst van 

de Administratie Gezin en Welzijn van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  

De hoofdopdracht van De Zande, afdeling Ruiselede, is instaan voor de zorg en opvang van 

jongeren, die wegens een problematische opvoedingssituatie of wegens als misdrijf 

omschreven feiten, tijdelijk door de jeugdrechter uit hun gezin of milieu van herkomst dienen 

verwijderd te worden.  

 

De binding met Ruiselede is niet echt groot. Het is als het ware een op zichzelf gericht en 

functionerend geheel.  

 

In 2018 ging de Ruiseleedse gemeenteraad principieel akkoord met de kosteloze overdracht 

van de begraafplaats op het Sint-Pietersveld van de Vlaamse Overheid naar het 

gemeentebestuur. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij plant het gemeentebestuur 

er de herinrichting en verdere preservatie van de site rond de begraafplaats. 

 

 

Demografische context Ruiselede 

Aantallen 

 

De gemeente Ruiselede telde eind 2017 5400 inwoners. De parochie Ruiselede kent het 

grootste aantal inwoners, gevolgd door de parochies Doomkerke en Kruiskerke. 

De inwoners van de centrumparochie maken ongeveer 70% uit van alle Ruiseledenaren. 

Doomkerke en Kruiskerke verdelen netjes de overige 30%, hoewel Doomkerke iets meer 

inwoners telt. 

Geen enkele parochie kende de voorbije 5 jaar een spectaculaire groei aan inwoners ten 

opzichte van de andere woonkernen. Het aantal inwoners in Ruiselede steeg de voorbije 

jaren wel het sterkst, van 3652 in 2013 naar 3769 eind 2017. In Kruiskerke en Doomkerke valt 

het op dat na een stijging in 2015 en 2016 er in de jaren nadien opnieuw een lichte terugval 

te zien is qua inwonersaantal. 

 

 

Ruiselede % Doomkerke % Kruiskerke % Totaal 

2013 3652 69,35 852 16,18 762 14,47 5266 

2014 3645 69,13 870 16,50 758 14,38 5273 

2015 3715 68,98 891 16,54 780 14,48 5386 

2016 3762 69,42 882 16,28 775 14,30 5419 

2017 3769 69,80 866 16,04 765 14,17 5400 
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Bevolkingsevolutie  

 

Het bevolkingsaantal van de gemeente Ruiselede schommelde tussen de jaren 1970 en 2005  

vrijwel steeds rond de 5000 inwoners. Sinds 2006 zien we echter een continue stijging in het 

aantal inwoners, met een uitzonderlijke daling in 2012, tot 5400 inwoners.  

 

Bevolkingsevolutie Ruiselede 1970-2017 

1970 5.015 2003 5.064 2014 5273 

1981 5.026 2004 5.095 2015 5386 

1991 4.933 2005 5.097 2016 5419 

1995 5.055 2006 5.112 2017 5400 

1996 5.116 2007 5.139   

1997 5.104 2008 5.108   

1998 5.085 2009 5.162   

1999 5.076 2010 5.195   

2000 5.048 2011 5.214   

2001 5.012 2012 5.184   

2002 5.030 2013 5.266   

 

De groei van de bevolking heeft mogelijks twee oorzaken, ofwel een natuurlijke aangroei, 

ofwel een positief migratiesaldo. De grote bevolkingstoename in Ruiselede is het gevolg van 

afwisselende sprongen in beide cijfers.  

 

De voorbije jaren kende Ruiselede een vrij constant aantal geboorten. Tussen 2013 en 2018 

werden jaarlijks gemiddeld 54 kinderen geboren, verdeeld over de drie parochies. Jaarlijks 

overlijden er in Ruiselede gemiddeld  45 personen. Dit zorgt voor een vrij constant cijfer qua 

natuurlijke aangroei. Eind 2013-begin 2014 en in 2016 echter is een uitzonderlijke piek in het 

aantal geboorten op te merken wat zich vertaalt in een stijging van de bevolking in die jaren. 

 

Het migratiesaldo kende de voorbije jaren grote sprongen. In 2015 zien we een uitzonderlijk 

hoog migratiesaldo, dat te verklaren is door de verhuis van een groot aantal mensen van 

een andere Belgische gemeente naar Ruiselede (zowel Belgen als mensen met een andere 

nationaliteit). De aanleg van de nieuwe verkaveling ‘Kraśnikstraat’ ligt hierbij vermoedelijk 

aan de basis. In 2017 daalt het migratiesaldo sterk na een toename van het aantal 

emigraties naar andere gemeenten. 

3652 3645 3715 3762 3769

852 870 891 882 866
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Hoewel het aantal immigranten uit het buitenland geen opmerkelijke stijging kende, nam het 

aantal Ruiseledenaren van vreemde nationaliteit wel sterk toe de voorbije jaren. 

Vermoedelijk verhuisden mensen met een vreemde nationaliteit vanuit een andere regio in 

België naar Ruiselede want het aantal verschillende nationaliteiten in de gemeente nam de 

voorbije jaren wel toe (zie verder).  

 

Bovendien kan het aantal vreemde nationaliteiten toenemen terwijl het immigratiesaldo vrij 

gelijk blijft omdat het immigratiesaldo enkel die personen weergeeft die al enige vorm van 

registratie hebben ondergaan (rijksregisternummer), terwijl de term vreemdelingen mensen 

betreft die nog geen rijksregisternummer hebben. 

 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Geboorten man 23 31 27 32 21 

 

vrouw  14 26 25 42 28 

 

totaal 37 57 52 74 49 

Overlijdens man 33 18 19 20 27 

 

vrouw  18 7 33 21 29 

 

totaal 52 25 52 41 56 

Natuurlijk accress 

 

-14 32 0 33 -7 

Immigratie uit andere gemeente  man 161 148 187 123 130 

 

vrouw  145 117 173 129 141 

 

totaal 306 265 360 252 271 

Immigratie uit het buitenland man 25 19 16 17 23 

 

vrouw  10 6 12 10 15 

 

totaal 35 25 28 27 38 

Totaal immigratie 

 

341 290 388 279 309 

Emigratie naar andere gemeente man 148 157 139 150 136 

 

vrouw  126 120 113 127 148 
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totaal 274 277 252 277 284 

Emigratie naar het buitenland man 9 19 15 3 6 

 

vrouw  9 5 3 2 6 

 

totaal 18 24 18 5 12 

Schrapping van ambtswege man 4 10 5 6 13 

 

vrouw  4 2 2 2 6 

 

totaal 8 12 7 8 19 

Totaal emigratie 

 

300 313 277 290 315 

Migratiesaldo 

 

27 9 111 22 -13 

 

 

 

Leeftijdsopbouw van de bevolking (2017) 

 

Net zoals in de Ruiselede omliggende regio’s vertoont de bevolking in de gemeente een 

daling van de jonge bevolking én tegelijkertijd een toename van het aantal 65-plussers 

(vergrijzing).  

Vandaag maken kinderen en jongeren 21% uit van de totale Ruiseleedse bevolking. 

Daartegenover staat dat de 55-plussers, zijnde de jonge en oudere senioren, samen 35% van 

de bevolking vertegenwoordigen. Dit is een stijging van 5% t.o.v. 2013. Daartussenin bevindt 

zich de middengroep van 20 tot 54-jarigen die samen 45% vertegenwoordigen. Opmerkelijk is 

wel dat van 0 tot 44 jaar alle leeftijdsblokken een gelijkaardig percentage vertonen. De 

omgekeerde piramide met een groot aandeel oude bevolking en een klein aandeel jonge 

bevolking is in Ruiselede in minder duidelijke mate van toepassing.  

 

 

Leeftijd Vrouwen Mannen Totaal % Leeftijd Vrouwen Mannen Totaal % 

0-4 156 143 299 5,55 55-59 177 227 404 7,49 

5-9 144 163 307 5,69 60-64 160 162 322 5,97 

10-14 150 133 283 5,25 65-69 139 151 290 5,38 

15-19 117 138 255 4,73 70-74 104 106 210 3,90 

20-24 154 140 294 5,45 75-79 105 88 193 3,58 

25-29 161 187 348 6,46 80-84 101 74 175 3,25 

30-34 165 163 328 6,08 85-89 101 56 157 2,91 

35-39 140 192 332 6,16 90-94 41 15 56 1,04 

40-44 168 166 334 6,20 95-99 10 4 14 0,26 

45-49 178 187 365 6,77 100-104 0 0 0 0,00 

 50-54 210 215 425 7,88 105-109 1 0 0 0,02 

 

Het aantal senioren is vrij hoog. Opmerkelijk is ook dat het aantal 80 tot 85-jarigen de groep 

van de oudere tieners qua aantal evenaart en dat Ruiselede een groot aantal inwoners telt 

dat ouder is dan 85 jaar en zelfs de leeftijd van 90 jaar overschrijdt. Er is dus wel degelijk 

sprake van een vergrijzing. 
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Prognose 

 

De vooruitzichten die Statistiek Vlaanderen ons biedt, tonen ons dat de bevolking 

vermoedelijk zal toenemen tot 5997 inwoners in het jaar 2035. Het aantal inwoners jonger dan 

20 jaar blijft er vrij stabiel schommelen rond de 20 à 21%. Er wordt geen grote toename in het 

aantal geboorten verwacht, hoewel de aanleg van enkele nieuwe verkavelingen deze 

evolutie kan en zal beïnvloeden.  

 

De vergrijzing is tussen 2017 en 2035  een stuk opvallender. Het aantal inwoners van 65 jaar of 

ouder stijgt er van ongeveer 20,13 % in 2017 naar een geschatte 26,36% in 2035. Een stijging 

die vooral zichtbaar is vanaf het midden van de jaren 2020 en die hoger is dan de prognose 

voor het Vlaamse Gewest maar wel in lijn ligt met de gegevens van de buurgemeenten. Het 

aantal inwoners dat ouder is dan 80 jaar (verzilvering) blijft in diezelfde periode vrij stabiel, 

wat inderdaad bevestigt dat de huidige grote groep 40- tot 60-jarigen zich qua grootte blijft 

verderzetten en dus voor een hoge toekomstige vergrijzing zal zorgen. Daarmee 

samenhangend valt tussen 2017 en 2035 een stijging van de grijze druk (van 0,34 naar 0,50%) 

en de familiale zorgindex (0,46 naar 0,72%) op gezien een grotere groep ouderen afhankelijk 

wordt van een beperktere groep jongere inwoners.  
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Vreemdelingen 

 

Ruiselede kent een beperkt aantal inwoners van vreemde origine, maar dit aantal nam de 

voorbije jaren fors toe. In 2013 telde de gemeente nog 144 inwoners met een vreemde 

nationaliteit (2,7%). Het merendeel van hen was toen afkomstig uit Polen (68 personen). De 

Nederlanders (21) en Roemenen (13) vormden respectievelijk de tweede en derde grootste 

groep immigranten. Ook toen merkten we op dat deze aantallen de voorgaande jaren sterk 

waren gestegen, vooral door immigratie uit Oost-Europa. 

 

In 2017 woonden 231 Ruiselenaren van vreemde origine in Ruiselede (3%). Dat is in 

verhouding een zeer grote toename voor een kleine gemeente. De stijging kan vooral 

verklaard worden door een grote toename van het aantal Roemenen (van 26 in 2014 naar 

66 in 2017) en Slowaken (van 3 in 2014 naar 10 in 2017). Daarnaast is het opvallend dat er de 

laatste jaren heel veel verschillende nationaliteiten (weliswaar met kleinere aantallen) op te 

merken vallen in het register, terwijl die variatie in het verleden eerder beperkter was.  De 

recente vluchtelingencrisis heeft een beperkte invloed op het aantal vreemdelingen. 

Ruiselede telt momenteel 7 personen die geregistreerd staan als ‘vluchteling van Iraakse 

herkomst’,  terwijl dit in 2014 slechts 1 persoon was. 

 
Vreemde nationaliteit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 99 144 171 167 200 231 

 

 
 

Socio-economische context 

 

Economische activiteiten 

 

De kleinhandel situeert zich in de kern van Ruiselede, meer bepaald rond de kerk en het 

gemeentehuis én langs de belangrijkste verkeersaders die het dorpscentrum doorkruisen. Het 

zijn in hoofdzaak lokale voorzieningen, op niveau van de kern. De gemeente telt wel een 

supermarkt met enkele vestigingen in de ruime regio rond Ruiselede. Daarnaast is er ook 

beperkte kleinhandel in Doomkerke. De kleinhandel in Kruiskerke is helemaal verdwenen. 

 

Met slechts 11,7 winkels per 1000 inwoners scoort Ruiselede eerder laag in vergelijking met de 

rest van West-Vlaanderen, waarbij vooral de kustgemeenten koplopers zijn. 

 

In Ruiselede zijn buiten de dorpskern verschillende ambachtelijke zones voorzien voor 

economische activiteiten. In de industrie en bouw zijn respectievelijk 13,3 en 9,4% van de 

werknemers tewerkgesteld. Dit laatste percentage is vrij hoog in vergelijking met de 

gemiddelde cijfers van het Vlaams Gewest (5,8%).  

 

Daarnaast zijn ook heel wat (landbouw)bedrijven gelegen in agrarisch gebied, hoewel 

slechts 1,9% van de bezoldigde werknemers in deze sector aan het werk is. 

 

Het merendeel van de bezoldigde werknemers werkt in Ruiselede in de tertiaire 

(dienstverlening - 29,2%) en de quartaire (niet-commerciële dienstverlening - 46,2%) sector. 

Vermoedelijk zorgt het ruime aanbod aan dienstverlening van Curando (rusthuis, lokaal 

dienstencentrum, thuisverpleging, …) ervoor dat de tewerkstelling in deze quartaire sector zo 

groot is. 
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Tewerkstelling 

 

De werkzaamheidsgraad – het aantal werkende mensen op een totale beroepsactieve 

bevolking tussen 20 en 64 jaar- bedroeg in 2015 79,4%, wat hoger is dan de 

werkzaamheidsgraad binnen het Vlaamse gewest (72%). 

 

In 2015 bedroeg de jobratio in Ruiselede ongeveer 65,55%. Dit betekent dat niet alle 

beroepsactieve mensen in de eigen gemeente aan de slag kunnen. Voor 65,55% onder hen 

is een job in de eigen gemeente beschikbaar. In het Vlaams Gewest is dit 75%. Vooral het 

arrondissement is hierbij een sterke aantrekkingspool. Vandaar ook dat Ruiselede eerder een 

woon- dan een werkgemeente kan genoemd worden. 

 

De werkloosheidsgraad bedroeg in 2016 3,6%, een lichte daling in vergelijking met 2009 

(3,7%) en een goede score in vergelijking met het percentage uit het Vlaams Gewest (5,7%). 

De helft van de werklozen is laaggeschoold en 44% onder hen is langdurig werkloos. 

 

 

Mobiliteit 

 

Het wegverkeer in Ruiselede verloopt over gewestwegen, provinciewegen maar vooral 

gemeentewegen (120km). Het merendeel van deze wegen zijn hoofzakelijk smalle 

landbouwwegen. De grootste verkeersaders zijn de Bruggesteenweg, de Wingenesteenweg, 

de Aalterstraat en de Tieltstraat, die tevens invalswegen naar het centrum zijn en/of de 

parochies met elkaar verbinden. 

 

Op het grondgebied van Ruiselede komen geen autosnelwegen voor, maar door de N37, 

die Tielt via Ruiselede met Aalter verbindt, is de oprit van de E40 in Aalter wel vlot bereikbaar. 

Het is ook deze steeds drukker wordende N37 die Ruiselede in het zuiden doorkruist. Deze ring 

is een druk bereden route, van zowel woon-werkverkeer als transport- en bouwfirma’s. 

Daarom zijn de oversteekplaatsen in de richting van het centrum, ondanks heel wat 

aanpassingen om de veiligheid er te verhogen, probleemzones. 

 

Door de aanleg van de ring als aansluiting op de N37 is de verkeersveiligheid in het centrum 

in vergelijking met het verleden vrij hoog.  Grote voertuigen worden zo veel mogelijk uit het 

centrum gebannen, hoewel de locatie van het lokale slachthuis er voor zorgt dat heel wat 

vrachtwagens genoodzaakt zijn toch door het dorpscentrum te rijden. De voorbije jaren 

wordt dit verkeer meer en meer afgeleid via de Bruggesteenweg en Beernem. 

De dorpskern is een zone 30, omringd door een bebouwde kom (snelheid 50). 

 

Ook de kernen van de parochies zijn ingericht als een zone 30, wat de verkeersveiligheid 

rond de scholen er ten goede komt. Ook hier zijn continue maatregelen nodig om de situatie 

onder controle te houden. De verkeerscommissie neemt, al dan niet op vraag van 

buurtbewoners of betrokken actoren, regelmatig nieuwe initiatieven om de 

verkeersveiligheid te verhogen bij de zwakke weggebruiker maar ook om een vlot verkeer te 

garanderen. 

 
Ruiselede is niet bereikbaar via trein. De dichtstbijzijnde stations zijn deze van Tielt en Aalter. Er 

loopt 1 buslijn door Ruiselede (lijn 15 Gent – Drongen – Nevele - Tielt). Aalter is niet via een 

rechtstreekse busverbinding bereikbaar. Sinds 2001 is Ruiselede ook bereikbaar via de Belbus. 

De Belbus doorkruist de gemeente, maar is enkel vooraf te reserveren. Bovendien zijn er 

slechts vaste halteplaatsen voorzien, wat het voor mindervaliden vaak niet evident maakt de 

afstand tussen de woning en deze halte te overbruggen.  

 

Door deze beperkingen inzake openbaar vervoer en haar landelijke en afgelegen karakter, 

zijn heel wat Ruiseledenaren afhankelijk van het bezitten en kunnen besturen van een 
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wagen. Uit de cijfers blijkt dat gemiddeld de helft van het aantal inwoners over een wagen 

beschikt. 97% van de bevraagden van de gemeentemonitor heeft minstens één wagen. De 

fiets dient voornamelijk als een recreatief vervoersmiddel of als middel voor korte 

verplaatsingen.  
 

Wie minder mobiel is kan beroep doen op de Minder Mobielen Centrale, een dienstverlening 

van het OCMW gericht op zieken, mindervaliden, bejaarden en personen die zelf niet over 

vervoermiddelen beschikken en geen beroep kunnen doen op anderen om zich te laten 

vervoeren. De MMC werkt samen met vrijwilligers, die de klanten voor een schappelijke prijs 

vervoeren. Sinds 2017 pikt de MMC ook mensen op met een busje dat hiervoor door het 

OCMW werd aangekocht. Door de aankoop van het busje kunnen nu ook gezamenlijke 

uitstapjes georganiseerd worden zoals bijv. uitstappen naar supermarkten, marktdagen, 

kerkhoven of naar activiteiten van organisaties en verenigingen in de gemeente. 

 
Bronnen 

 

 Rijksregister – Burgerlijke Stand Ruiselede 

 Gemeentemonitor 2017 

 Provincies in cijfers 

 Statistiek Vlaanderen 

 Situatieschets MJP Ruiselede 2014-2019 

 Feitenfiche detailhandel – gemeente Ruiselede 
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OMGEVINGSANALYSE ALGEMENE 

FINANCIERING 

Beleidsvelden: 

 

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus  

0020 Fiscale aangelegenheden  

0030 Financiële aangelegenheden  

0040 Transacties in verband met de openbare schuld  

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel  

0090 Overige algemene financiering 

 

Interne analyse: SWOT-analyse op basis van organisatieanalyse door CC Consult. 
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STERKTES ZWAKTES 

Uitgaven exploitatie goed onder controle. 

 

Lage personeelskosten (eigen personeel) maar stijging kosten 

intergemeentelijk personeel 

 

Ontvangsten uit belastingen (ondanks gelijkblijvende aanslagvoeten) 

blijven lichtjes stijgen. 

 

Resultaat op kasbasis is hoog, dit betekent dat er voldoende financiële 

buffer is om met eigen middelen te investeren. 

 

Sinds 2006 werden er geen leningen meer opgenomen => ruime AFM, 

mogelijkheden om bijkomende leningen op te nemen om investeringen 

te financieren. 

 

Beperkte schuldenlast (theoretisch schuldenvrij). 

 

Weinig kennis van de financiële procedures bij collega’s. 

 

Realisatie investeringsbudget is heel laag; kredieten worden gereserveerd zonder ze aan te 

wenden, waardoor deze gelden niet kunnen belegd worden. Op vandaag zijn de rentes heel 

laag waardoor eventuele rendementsverliezen beperkt zijn. 

 

Er zijn verschillen bij gemeentebestuur en OCMW inzake financiële procedures en 

overheidsopdrachten. 

 

 

 

BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

Vergrijzing: impact op de APB (zie studie Belfius) 

 

Sterk afhankelijk van subsidiestromen hogere overheid en de 

ontvangsten uit belastingen. We genereren zelf weinig ontvangsten uit 

eigen dienstverlening. 

 

Impact van Aquario: aanleg van gescheiden rioleringsstelsels in 

Ruiselede. O.b.v. kwartrapportering 4ekw /2017 zou er vanaf 2021 

bijkomende middelen moeten worden voorzien naast de Riofin-

financiering. Dit kan via eigen middelen of via het opnemen van 

leningen rekening houden met budgettaire marge voor andere 

investeringen. 

 

 

 

Verkavelingsprojecten bieden kansen om jonge tweeverdieners aan te trekken -> fiscaal 

draagvlak groeit:  APB en OV groeien 

 

Nieuwe organogram/organisatiestructuur met invoering clusterhoofden biedt kans om 

koppeling beleid – financiën te versterken, alsook het financieel bewustzijn bij de collega’s te 

vergroten. 

CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 

2018 

CC Consult – Project – Uitwerken systeem beleidsopvolging – Deadline eind december 2019 

 

BBC 2020  is een hefboom voor verdere integratie. 

CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 

2018 

 

Digitalisering maakt efficiëntiewinsten mogelijk.  

CC Consult – Project – Digitalisering en informatisering – Deadline: geen 

 

Uitschrijven en optimaliseren financiële processen biedt kans om collega’s te ondersteunen. 

CC Consult – Project – Uitschrijven en optimaliseren processen – Deadline eind december 2019 

 

Opstart overleg OH-opdrachten kans om kostenefficiënter te werk te gaan. 

CC Consult – Project – Opstart overleg overheidsopdrachten – Deadline eind mei 2020 
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OMGEVINGSANALYSE INTERNE ORGANISATIE  

 

Beleidsvelden: 

 

0100 Politieke organen  

0101 Officieel ceremonieel 

0110 Secretariaat  

0111 Fiscale en financiële diensten  

0112 Personeelsdienst en vorming  

0113 Archief  

0114 Organisatiebeheersing  

0190 Overig algemeen bestuur  

 

 

Interne analyse: SWOT-analyse op basis van organisatieanalyse door CC Consult 
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STERKTES ZWAKTES 

Het ziekteverzuim is bij gemeente en OCMW lager dan het gemiddelde. 

 

Eenmansdiensten zonder back up maar grote flexibiliteit bij collega’s. 

 

Flexibiliteit en polyvalentie medewerkers. 

 

Degelijke en stipte opvolging personeelsbeheer. 

 

Doorgedreven samenwerking gemeente en OCMW: ICT, personeelsbeheer, 

arbeidsreglement, gezamenlijk MAT/Algemeen Directeur en Financieel Directeur, 

ondersteunende diensten, gezamenlijke aankopen. 

 

Relatief gunstig verlofstelsel / overdracht van overuren en verlof (beperkt) mogelijk. 

 

Gemeenschappelijke aankopen ocmw~gemeente: software, financiën, personeel, 

kantoormaterialen, … 

 

Uitgaven personeelskosten lager dan benchmarck (eigen personeel). 

 

Intergemeentelijke GIS- en ICT-coördinator  zorgen voor ondersteuning en zetten 

o.m. grote stappen inzake digitalisering. 

 

De afstand tussen diensten en burger is klein: er zijn weinig tussenschakels, directe 

communicatie, de dienstverlening verloopt ook vaak op een individuelere basis en is 

vaak aangepast aan individuele noden. 

Niveau: veel personeel op niveau E; te hoog en te laag ingeschaalde functies. 

Hoog ziekteverzuim bij technisch en poetspersoneel, bij D- en E-niveaus: leeftijd, aard van het beroep. 

Aantal gepresteerde werkuren ligt lager dan de benchmark. 

 

Weinig tot geen structurele overlegmomenten diensten onderling, diensten~GMAT, …; weinig tot geen overleg en inhoude lijke samenwerking diensten 

OCMW~gemeente, geen gemeenschappelijke organisatiecultuur. 

 

Beperkte interactie college ~administratie inzake beleidsvoorbereiding, -opvolging, -uitvoering, en –evaluatie. 

 

Vlakke structuur met zeer grote span of control voor de secretaris: geen clustering in domeinen, geen andere leidinggevenden, eilandwerking van éénmansdiensten.  

 

Eénmansdiensten met soms vreemde combinatie qua takenpakket (vb. personeel en jeugd/noodplanning, ICT, … bij stafmedewerker) of verdeling van een 

takenpakket over verschillende medewerkers; sommige taken en processen zweven door de organisatie; geen duidelijke back-upregeling. 

 

Geen intern communicatiekanaal. 

 

Geen HR-beleid: taken worden niet toegewezen aan wie de beste competenties heeft maar aan wie tijd en ruimte heeft. 

 

ICT: beperkte inhouse kennis, gebruik van huidige software soms niet optimaal, intergemeentelijke ICT-coördinator werkt zich volop in. 

 

Beperkte inventarisatie en stockbeheer. 

BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

Verschillend beleid gemeente-OCMW m.b.t. dienstverband en geslacht (verhouding 

contractuelen~statutairen) en m.b.t. vervangingsbeleid 

 

Voornamelijk oudere medewerkers (hoofdzakelijk technische dienst): verlies aan 

kennis en ervaring bij pensionering? 

 

De organisatie is nog onvoldoende aangepast aan de decentralisatie van taken 

van hogere overheden. Hierdoor wordt de druk om nauw intergemeentelijk samen 

te werken of te fuseren groter. Momenteel is er een ad hoc samenwerking, maar 

een betere coördinatie van samenwerkingsverbanden is nodig 

 

Vlakke structuur met zeer grote span of control voor de secretaris 

 

Eenmansdiensten zonder back-up: problemen continuïteit 

 

Geen structurele plaats voor kwaliteit, organisatiebeheersing, beleidsopvolging noch 

bij de diensten (vooral uitvoerend), noch bij het MAT 

 

Weinig tot geen structurele overlegmomenten: kans op dubbel werk, inefficiënte 

aanpak en werkprocessen, expertise die niet aangesproken wordt 

 

Vaste uurroosters beperken de flexibiliteit van de medewerkers en creëren overuren 

/werklast is niet eerlijk verdeeld/ verschillend beleid inzake werkregime, uurregeling, 

verlofopname, overuren OCMW~gemeente maar ook gemeentelijke diensten 

onderling 

 

Gemeenschappelijke aankopen OCMW~gemeente: eerder ad hoc, geen beleid 

 

Geen organisatiebeheersingssysteem; geen proactieve procesoptimalisatie; weinig 

tot geen beleidsopvolging; weinig tot geen uitgeschreven processen  noch bij de 

diensten (vooral uitvoerend), noch bij het MAT 

 

Vlakke structuur met zeer grote span of control voor de secretaris: opmaak nieuw organogram waarbij beleidstaken en sturing verdeeld wordt over meerdere niveaus 

van leidinggevenden CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018 

 

Eenmansdiensten versterken door integratie en clustering in een meer gestructureerd organogram  CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde 

organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018 

 

Vergroten van de interactie college ~administratie inzake beleidsvoorbereiding, -opvolging, -uitvoering, en –evaluatie CC Consult – Project –Uitwerken systeem 

beleidsopvolging – Deadline eind december 2019 

 

Herziening functiebeschrijvingen: logische herschikking taken, up to date brengen, in verhouding met competenties  CC Consult – Project – Implementeren 

geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018  /  CC Consult – Project –Taken herverdelen – Deadline eind juni 2019 

 

Uitwerking gemeenschappelijke documenten ocmw en gemeente i.h.k.v. integratie (gelijk trekken van het personeelsbeleid): RPR, personeelsformatie, 

deontologische code, organogram, uur- en verlofregeling, arbeidsvoorwaarden, …  CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – 

Deadline eind mei 2018 /  CC Consult – Project – Afstemmen arbeidsvoorwaarden – Deadline eind december 2018/ CC Consult – Project – Projectmatig werken – 

Deadline eind december 2020 

 

Uitwerking van een personeelsbeleid: evaluatiebeleid, onthaalbeleid, welzijnsbeleid, vorming en ontwikkeling, aanwervingsbeleid, pauzecultuur, …  CC Consult – 

Project –Uitbouw functioneringsbeleid – Deadline eind juni 2019 / CC Consult – Project – Procesoptimalisatie – Deadline eind juni 2019 

 

Digitalisering van diensten interne ondersteuning: notulenbeheer, betere digitale mappenstructuur, interne communicatiekanalen, afsprakenbeheer, gedeelde 

agenda’s, postregistratie, informatieveiligheid (ook overkoepelend met ocmw), prikklok -  vergroten van inhouse ICT-kennis door intergemeentelijke medewerker(s) 

maar ook door groepsaankopen en –initiatieven.  CC Consult – Project – Digitalisering en informatisering – Deadline: geen / CC Consult – Project – Uitwerken van een 

gezamenlijk dienstverleningsconcept – Deadline voorjaar 2019 

 

Uitwerking organisatiebeheersingssysteem: betere proces- en productopvolging en een regelmatige rapportering. De opmaak en regelmatige evaluatie van een 

proces- en producthandboek + zelfevaluatie kan kansen bieden.   CC Consult – Project – Uitwerken kwaliteitssystemen – Deadline eind december 2020 /  CC Consult 

– Project – Uitschrijven en optimaliseren processen – Deadline eind december 2019 

 

Aankopen- en contractbeheer en stockbeheer optimaliseren in het kader van efficiëntie en effectiviteit (groepsaankopen, raamcontracten, processen 

overheidsopdrachten, productinventarisatie, …) als onderdeel van organisatiebeheersing  CC Consult – Project – Opstart overleg overheidsopdrachten – Deadline 

eind mei 2020 

 

Weinig structurele overlegmomenten: meer overleg kan ervoor zorgen dat overkoepelende werkprocessen worden uitgewerkt – overlegstructuur gekoppeld aan 

structuur organogram. Opmaak vergaderstructuur en –regels. CC Consult – Project – Structureler overleg – Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project –

Projectmatig werken – Deadline eind december 2020 

Uitbouw GMAT als sturend overlegorgaan en representatie van de structuur van de organisatie CC Consult – Project – Optimalisatie GMAT – Deadline eind september 

2018 
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OMGEVINGSANALYSE RUIMTE 

 

De Cluster Ruimte bevat de deelthema’s Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Technische Dienst, 

Infrastructuur, Lokale Economie, .... Hieronder de volledige lijst van beleidsvelden binnen deze cluster.  

 

0119 Overige algemene diensten  

0200 Wegen  

0210 Openbaar vervoer  

0220 Parkeren  

0290 Overige mobiliteit en verkeer  

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval  

0309 Overig afval- en materialenbeheer  

0310 Beheer van regen- en afvalwater  

0319 Overig waterbeheer  

0320 Sanering van bodemverontreiniging  

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  

0341 Erosiebestrijding  

0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem  

0350 Klimaat en energie  

0380 Participatie en sensibilisatie  

0381 Geïntegreerde milieuprojecten  

0390 Overige milieubescherming  

0500 Handel en middenstand  

0530 Land-, tuin- & bosbouw  

0590 Overige economische zaken  

0600 Ruimtelijke planning  

0610 Gebiedsontwikkeling  

0629 Overig woonbeleid  

0630 Watervoorziening  

0640 Elektriciteitsvoorziening  

0650 Gasvoorziening  

0660 Communicatievoorzieningen  

0670 Straatverlichting  

0680 Groene ruimte  

0690 Overige nutsvoorzieningen  

0720 Monumentenzorg  

0721 Archeologie  

0790 Erediensten  

0990 Begraafplaatsen  

 

 

Interne analyse: SWOT-analyse op basis van organisatieanalyse door CC Consult 

 

Externe analyse: SWOT-analyse op basis van: 

- SWOT-analyse MJP 2014-2019 

- Gemeentemonitor 

- Participatie adviesraden: Verkeerscommissie: 03/05/2018 – Milieuraad 28/05/2018 – GECORO: 

29/05/2018 

- Input betrokken ambtenaren en schepenen 
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STERKTES ZWAKTES 

Fysieke nabijheid van de omgevingsdiensten heeft een positieve impact op de afstemming van de uit te 

voeren taken; delen van kennis en ervaringen. 

 

Back up voor dienst stedenbouw: milieudienst en medewerker technische dienst kunnen basisinformatie 

meedelen, formulieren ontvangen, … 

 

Beperkte back up voor controleur der werken (die voornamelijk op het terrein aanwezig is): medewerker 

technische dienst kan basisinformatie meedelen en vragen opvangen / duidelijke taakverdeling binnen deze 

dienst: opvolging externe werken ~ administratieve ondersteuning. 

 

Eerstelijn/onthaalfunctie/snelbalie: Dienst Stedenbouw is enkel bereikbaar mits afspraak, telefoonoproepen 

worden onmiddellijk doorgeschakeld naar collega technische dienst; Enkel specifieke stedenbouwkundige 

items worden nog door de Dienst Stedenbouw behandeld. 

 

Technische dienst biedt ondersteuning aan ocmw en gemeente. 

 

Toegenomen digitalisering: GIS-medewerker ondersteunt de omgevingsdiensten bij de overgang naar de 

digitale omgevingsvergunning. 

 

Inzet van externe ondersteuning: jobstudent en zelfst. architect /handhaving /GIS 

 

Ruime openingsuren. 

 

Advisering door adviesraden: Gecoro, Milieuraad en Verkeerscommissie. 

 

Laag ingeschaalde functies: personeel stedenbouw en milieu worden ingeschaald op C-niveau terwijl de verwachtingen hoog liggen (B-niveau). 

Laag ingeschaalde functies: heel veel werkmannen niveau E; weinig vakmannen. 

De team-aansturende taken binnen de technische dienst worden niet opgenomen door het juiste personeelslid. 

 

Geen scheiding tussen onthaal en back office: interne werkprocessen worden verstoord en daardoor soms niet efficiënt uitgevoerd / Enkel Dienst Stedenbouw werkt op 

afspraak. 

Geen loket voor afgeven en ophalen van documenten (snelbalie). 

 

Veel uitvoerende taken; weinig tijd en ruimte voor beleidsvoorbereiding. 

 

Basiskennis van producten en processen aanwezig: inzet op externe steun (tijdelijke oplossing aan relatief hoge kostprijs) is nodig om specifieke projecten aan te pakken 

(vb. digitale omgevingsvergunning). 

 

Eenmansdiensten met soms vreemde combinatie qua takenpakket (vb. milieu en verzekeringen) of verdeling van een takenpakket over verschillende medewerkers; 

sommige taken en processen zweven door de organisatie; taken werden binnen deze cluster al regelmatig verschoven tussen verschillende personeelsleden naargelang 

bijkomende werklast; geen duidelijke back upregeling. 

 

Geen back up voor controleur der werken m.b.t. openbare werken / Geen back up voor milieudienst / Geen back up voor zuivere stedenbouwkundige items / Geen 

coördinator / infrastructuurgebonden dossiers worden momenteel nog te vaak opgevolgd door diensten van andere clusters 

 

Weinig betrokkenheid bij beleid en financiële implicaties, weinig budgetopvolging hoewel deze cluster het grootste aantal investeringen met zich meebrengt; vaak 

overschatting van investeringsbudget. 

 

Weinig tot geen structurele overlegmomenten diensten onderling, diensten~MAT, …; weinig tot geen overleg en inhoudelijke samenwerking diensten OCMW~gemeente. 

 

Infrastructurele beperkingen van het gemeentehuis: de diensten binnen de Cluster Ruimte zijn deels publieksdiensten en deels back officediensten, zitten verspreid en zijn 

soms moeilijk toegankelijk; samenwerking en overleg is niet evident doordat de diensten zich op twee verdiepingen bevinden. 

 

Infrastructurele beperkingen: Controleur der werken en ploegbaas beschikken niet over een bureel dat zich dicht bij de loods bevindt. 

Controleur der Werken heeft weinig ruimte en tijd voor de administratieve opvolging van werken in eigen beheer of planning werkmannen; voert de taken van een  

ploegbaas uit. 

 

Beperkte inventarisatie en stockbeheer technische dienst – efficiënter beheer uitleendienst is mogelijk. 

BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

Geen overkoepelende visie inzake ‘Ruimte’: beleid milieu, stedenbouw, openbare werken, infrastructuur is 

niet altijd op elkaar afgestemd. 

 

Weinig structurele samenwerking tussen de domeinen Welzijn, Ruimte en Mens waardoor inefficiënte 

werkprocessen veel tijd en inzet kosten. 

 

De huidige interne werklast is nog onvoldoende aangepast aan de bijkomende werklast door beslissingen of 

bevoegdheidsherschikkingen van de Vlaamse Overheid en Provincies. 

 

Digitalisering omgevingsvergunningen: hoewel de GIS-medewerker een grote ondersteuning betekent, 

worden de diensten geconfronteerd met technische problemen en kinderziektes; dit proces zette de diensten 

onder druk gezien de beperkte inhouse kennis en de soms gebrekkige ondersteuning van de Vlaamse 

Overheid: het afbouwen van de GIS-ondersteuning is een bedreiging indien deze afwezigheid niet 

opgevangen wordt door een coördinator. 

 

Er is geen beleidsrapportering (meer): processen worden uitgevoerd op routinebasis, zonder oog voor 

opvolging, reflectie en verbetering. 

 

Er wordt geen structurele zelfevaluatie toegepast: gewoonten worden niet in vraag gesteld. 

 

Gebrekkige communicatie binnen de dienst: stand van zaken dossiers is niet door iedereen gekend; 

publieksvragen beantwoorden is hierdoor niet evident wat een bedreiging is voor de dienstverlening 

Weinig vakmannen binnen de technische dienst. 

Een eventuele scheiding van front en back-office in de nieuwe organisatiestructuur zorgt ervoor dat het 

omgevingsloket fysiek gescheiden wordt van de diensten die het moet ondersteunen. 

Diensten binnen cluster Ruimte moeten beter gecoördineerd worden om een optimale opmaak van beleidsdoelstellingen, procesuitvoering, productopvolging en 

dienstverlening te garanderen - Coördinator als brug tussen uitvoering en beleid – Coördinator die ‘zwevende taken’ op zich neemt vb. patrimonium, noodplanning, … en 

taken van externen kan opnemen.  CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018 

 

Omgevingsloket (als onderdeel van een nieuw organogram) als eerstelijnsdienst maar ook als administratieve ondersteuning naar alle diensten binnen de cluster CC 

Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018 

 

Intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven (o.a. medewerkers) kunnen de diensten ondersteunen in de uitbouw van producten of processen waarvoor de kennis niet 

beschikbaar is en waarbij groepsaankopen of gedeelde personeelsleden een oplossing kunnen bieden  

 

Weinig structurele overlegmomenten: meer overleg kan ervoor zorgen dat overkoepelende werkprocessen worden uitgewerkt, dat interne (vb. weekplanning technische 

dienst), dienstoverschrijdende (vb. voorbereiding omgevingsvergunning) of clusteroverschrijdende projecten beter gecoördineerd kunnen worden  CC Consult – Project – 

Structureler overleg – Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project –Projectmatig werken – Deadline eind december 2020 

 

Er is geen beleidsrapportering (meer): door een betere proces- en productopvolging en een regelmatige rapportering wordt de eigen taakuitvoering en dienstverlening in 

vraag gesteld en kwaliteitsvoller. CC Consult – Project – Uitwerken systeem beleidsopvolging – Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project – Uitschrijven en 

optimaliseren processen – Deadline eind december 2019 

 

Aankopen- en contractbeheer en stockbeheer optimaliseren in het kader van efficiëntie en effectiviteit (groepsaankopen, raamcontracten, processen 

overheidsopdrachten, productinventarisatie, …) CC Consult – Project – Opstart overleg overheidsopdrachten – Deadline eind mei 2020 

Infrastructurele beperkingen: Controleur der werken en ploegbaas kunnen in een nieuwe loods meer tijd besteden aan administratieve taken die de efficiëntie van de 

dienst kunnen verhogen  CC Consult – Project – Werkgroep infrastructuur en middelen – Deadline eind december 2018 

 

Digitalisering: verdere optimalisering van GIS-toepassingen, 3P, … maar rekening houdend met de mogelijkheden van een kleine gemeente 

Verdere implementatie van de digitale omgevingsvergunning  CC Consult – Project – Digitalisering en informatisering – Deadline: geen 

Uitwerking van een personeelsbeleid: evaluatiebeleid, onthaalbeleid, welzijnsbeleid, vorming en ontwikkeling, aanwervingsbeleid, pauzecultuur, …  CC Consult – Project –

Uitbouw functioneringsbeleid – Deadline eind juni 2019 / CC Consult – Project – Procesoptimalisatie – Deadline eind juni 2019 
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STERKTES ZWAKTES 

Hoewel het ontbreken van een rechtstreekse busverbinding met Aalter een discussiepunt blijft, is er een relatief grote 

tevredenheid over het aanbod aan openbaar vervoer (gemeentemonitor). 

 

57% vindt het veilig fietsen in Ruiselede. Ook over de staat van de fietspaden en voetpaden is men tevreden. Een hogere score 

dan Vlaanderen en buurgemeenten (gemeentemonitor). 

 

Het aantal verkeersongevallen is de laatste tien jaar sterk gedaald: van 26 in 2005 naar 11 in 2016 (met een minimum van 6 in 

2012).  

 

Het gemeentebestuur maakt samen met de scholen werk van een grotere verkeersveiligheid voor kinderen: ondersteuning 

initiatieven, inzet verkeerscommissie.  

 

Ruiselede is een landelijke gemeente waar het goed en groen wonen is. 

 

De vele landbouwwegen worden jaarlijks verbeterd, verstevigd of heraangelegd. 

Dankzij de tussenkomst van andere partners (provincie, Farys) worden prioritaire wegen  en aantakkingen hierop heraangelegd 

en van nieuwe fietspaden en rioleringen voorzien.  

 

De invoering van de digitale bouwvergunning en de omgevingsvergunning was een moeilijk proces maar werd door de inzet 

van betrokken ambtenaren tot een goed einde gebracht. Deze digitalisering zorgt ervoor dat er minder administratieve stappen 

gezet moeten worden in de uitvoering van de procedure en een vlotte afhandeling. De integrale beoordeling van het 

stedenbouwkundige en milieu-aspect moet tot betere beslissingen leiden. De digitale onoverzichtelijkheid dwingt de diensten 

tot nauwere samenwerking bij de gezamenlijke afhandeling van een dossier.  Analoog kon er makkelijk nog extra informatie 

aangevraagd worden.  

 

De ontvoogding zorgt ervoor dat bij het afhandelen van dossiers meer rekening gehouden kan worden met de lokale situatie 

(terrein en moment). 

 

De aanwezigheid van een intergemeentelijke GIS-ambtenaar heeft ervoor gezorgd dat het bestuur ‘mee’ is met de 

ontwikkelingen inzake het delen van geografische informatie naar diverse actoren toe. Ruiselede maakte hierbij een 

inhaalbeweging en biedt nu heel wat toepassingen aan waarbij informatie gedeeld wordt vb. geoloket. 

 

Het gemeentebestuur ondersteunt de aankoop of plaatsing van energiezuinige installaties en acties voor groepsaankopen 

groene stroom en zonnepanelen. 

 

Het gemeentebestuur ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant 2020 waarbij men zich met andere gemeente 

engageerde om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten: energiezuinig maken van het eigen patrimonium (zonnepanelen), 

aankoop elektrische wagen technische dienst, renovatie, isolatie, … In 2018 werd het Burgemeestersconvenant 2030 

ondertekend met het engagement om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. 

 

Via de Midwestwerking worden specifieke thema’s intergemeentelijke aangepakt. 

 

De voorbije 5 jaar nam het aantal verbouwingswerken aan woningen sterk toe, waarbij aandacht werd besteed aan het 

energiezuinig maken van de woningen.  

 

De verschillende actoren inzake de creatie van een gemeentelijk woonbeleid zijn verenigd in een lokaal woonoverleg 

(gemeente, OCMW, Wonen Regio Tielt, Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Tielt en sociale huisvestingsmaatschappijen). 

Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met diverse actoren op de woonmarkt.  

 

Het lokaal bestuur voorziet diverse gemeentelijke en huisvestingspremies en begeleidt kwetsbare groepen op de 

huisvestingsmarkt en kan rekenen op de ondersteuning van het Agentschap Wonen Vlaanderen.  

 

Vergunningen- en plannenregister is bijna volledig opgelijst in een digitale toepassing. 

 

Met de ontwikkeling van een nieuwe Ambachtelijke Zone zette het gemeentebestuur samen met WVI in op de groei van de 

lokale economische bedrijvigheid.  

Het gemeentebestuur onderhoudt een goede relatie met de West-Vlaamse Intercommunale en werkt samen op het gebied 

van huisvesting, ontwikkeling van bedrijventerreinen en woonprojecten, ruimtelijke planning en studies inzake milieu en natuur.  

 

Het aanbod aan fietspaden blijft onvoldoende (gemeentemonitor). 

 

46% van de bevraagden van de gemeentemonitor klaagt over te vlug rijdend verkeer en sluipverkeer. Dit is ook een 

klacht die veelvuldig terugkomt op onze facebookpagina en in de verkeerscommissie. Ondanks extra controles en 

sensibiliseringscampagnes lijkt het gemeentebestuur niet te slagen in een mentaliteitswijzing bij chauffeurs. 

 

Eenzelfde probleem inzake zwerfvuil: 64% geeft aan last te hebben van zwerfvuil. Ook hier is een mentaliteitswijziging 

nodig gezien de acties lenteschoonmaak en zwerfvuilmeters en –peters geef effect lijken te hebben.  

 

Bij 16% van de bevraagden van de gemeentemonitor wordt 30% of meer van het gezinsinkomen besteed aan wonen. 

Laag aantal sociale huurwoningen. 

 

De gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond/m2 ligt in Ruiselede een stuk hoger dan in vergelijkbare landelijke 

gemeenten met een vergrijzende bevolking. De prijs is het voorbije decennium veel extremer gestegen in Ruiselede dan 

in vergelijkbare landelijke gemeenten (132,9% t.o.v. 96,6%). Ook de prijzen van appartementen, huizen en villa’s is hoger. 

 

Ruiselede is een landelijke, agrarische gemeente. 43% van de bevraagden van de gemeentemonitor klaagt over 

geurhinder. Ook lawaaihinder afkomstig van het slachthuis blijft een discussiepunt.  

 

Ruiselede is een uitgestrekte landelijke gemeente met veel groen. Dit houdt veel onderhoud in en de nood aan de 

ontwikkeling van een visie over het beheer van de groene ruimtes. Het intensieve gebruik van de landbouwwegen zorgt 

ervoor dat enkel een structureel onderhoud niet voldoende is maar dat duurdere verbeteringswerken nodig zijn. 

 

Hoewel de inwoners zelf aangeven tevreden te zijn over het winkelaanbod in de gemeente voor dagelijks 

boodschappen, hinkt Ruiselede achterop in vergelijking met omliggende gemeentes: er zijn geen voorzieningen in 

Kruiskerke en het aanbod aan kleine winkels is beperkt  (gemeentemonitor). 

 

De digitale bouwvergunning werd in 2013 ingevoerd. Dit was een moeizaam proces waarbij heel wat tijd verloren ging in 

het uittesten van cases en het zoeken naar oplossingen. Bovendien was de gratis en betalende software hiervoor vaak 

niet toereikend en onoverzichtelijk. Deze digitale omwenteling werd te vlug opgevolgd door de invoering van de 

omgevingsvergunning en ging gepaard met een zeer onduidelijke reglementering.  

 

De burger is niet tevreden over de digitalisering van de omgevingsvergunning: verwarrend en moeilijk proces, 

onzekerheid over de digitale verwerking, geen bewijs van indiening in handen. Voor de oudere generatie is het digitaal 

proces niet evident. Er is een handleiding voor de burgers opgemaakt voor dossiers die via snelinvoer aangevraagd 

kunnen worden.  

 

Ontevredenheid over de bestaande vrije tijdsinfrastructuur bij de vaste gebruikers: diverse gemeentelijke gebouwen 

hebben nood aan een opknapbeurt (herstellingen) of dienen beter ingericht te worden volgens de noden van de 

verenigingen die de ruimtes vaak gebruiken: vb. kooklessen, optredens, specifieke sportactiviteiten. 

 

Te grote polyvalentie van gemeentelijke locaties zorgt ervoor dat diverse gebruikers vaak dezelfde ruimte moeten delen, 

die dan weer niet afgestemd is op specifieke noden: vb. optredens maar ook tennislessen in Zaal Sport en Spel, 

vergaderingen in lokalen Academie, kooklessen in een jeugdlokaal, danslessen (op een dansvloer) in een polyvalente 

ruimte,… Er is vraag naar een vast kooklokaal, een vast vergaderlokaal met faciliteiten, een zaal met podium en tribune, 

een danslokaal, … 
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BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

Zeer intensief gebruik van enkele gemeentelijke locaties (hoge bezettingsgraad) waardoor het huidige aanbod onder druk komt 

te staan en bijkomend aanbod niet altijd meer mogelijk is: sporthal, Zaal Sport en Spel. De uitbreiding van de sportinfrastructuur 

blijft een discussiepunt. 

 

De Ruiseledenaar is sterk afhankelijk van zijn wagenbezit. 97% van de bevraagden van de gemeentemonitor heeft minstens één 

wagen. De fiets dient voornamelijk als een recreatief vervoersmiddel of als middel voor korte verplaatsingen.  

 

Gezien de klachten inzake geurhinder: is het nog wenselijk om verder milieuvergunningen af te leveren voor verdere 

uitbreidingen van varkens- en pluimveebedrijven? Moeten extra maatregelen opgelegd worden om de geurhinder te 

beperken? 

 

De geplande wegenwerken aan prioritaire wegen leggen een grote druk op de landbouwwegen en woonwijken waar 

omleidingen voorzien worden. Deze werken wegen zwaar door op het gemeentelijke budget.  

 

De invoering van de digitale omgevingsvergunning zorgt voor onzekerheid inzake de bewaring en archivering van dossiers. In 

Ruiselede worden deze dossiers momenteel drie maal digitaal bewaard ( Vlaamse Overheid, Schaubroeck, eigen server) en 

toch nog steeds afgeprint.  

De digitale omgevingsvergunning nodigt niet uit tot het grondig lezen en bestuderen van dossiers door betrokken actoren. 

Is het niet van het goede teveel dat Vlaanderen tegelijkertijd de omgevingsvergunning heeft ingevoerd en het verplicht digitaal 

werken en de herschikking tussen de bestuursniveaus heeft toegepast? 

 

De ontvoogding zorgt ervoor dat een grote verantwoordelijk bij de lokale besturen terecht gekomen is. Bovendien voorziet de 

Vlaamse Overheid geen ondersteuning meer. 

 

Voor het domein ‘ruimte’ is een zeer uitgebreide en groeiende wetgeving van toepassing (die bovendien heel vaak gewijzigd 

wordt) die de administratieve behandeling en het dienstverleningsproces bemoeilijkt. 

 

Een toename van het aantal omgevingsvergunningen zorgt voor een druk op de administratie en langere wachttijden. 

 

De logge procedures voor de opmaak van RUPs belet een actiever beleid inzake ruimtelijke ordening. 

 

Klimaatsveranderingen zorgen voor extremere weersomstandigheden. Landbouwschade als gevolg van droogte, langdurige 

regenval of stormen komen vaker voor. De gemeentelijke schattingscommissie moet steeds vaker op pad en deze rampen 

worden steeds vaker erkend. De druk op de gemeentelijke administratie om deze dossiers degelijk op te volgen is groot. Een 

overkoepelende aanpak is nodig, een verplichte verzekering voor landbouwers kan de afhankelijkheid van schadepremies 

misschien beperken? 

 

In Kruiskerke is de lokale economie zeer beperkt.  Er zijn geen winkels die basisproducten aanbieden. Ook de horeca trekt weg 

uit het centrum en de deelparochies. Wat kan hierin de rol zijn van het gemeentebestuur?  

 

Stijging van de vastgoedprijzen. Schaarste op de huurmarkt.  Zorgen voor betaalbare huurwoningen wordt een aandachtspunt. 

Het is belangrijk dat ouderen een betaalbare huurwoning vinden in het centrum wanneer ze hun landelijke woning moeten 

verlaten.  

  

In Ruiselede is de totale bebouwbare oppervlakte minder gestegen dan in vergelijkbare landelijke gemeenten. Mogelijks zijn er 

binnen de woongebieden geen grote verkavelingen meer mogelijk bij gebrek aan voldoende grote percelen. Echter, 

vermoedelijk werden recente verkavelingen niet opgenomen in de gemeentemonitor: 29 loten in 2015 en 59 woningen in 2017. 

 

In de toekomst wordt een verdichting en inbreiding van de bevolking voorspeld. Is de opmaak van Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen een oplossing om een kwalitatieve verdichting te garanderen en hiertoe duidelijke spelregels te bepalen? 

 

In de toekomst wordt een sterke vergrijzing voorspeld: naast een stijgende vraag naar bijstand en dienstverlening is er behoefte 

aan gepaste huisvesting en een aangepast sociaal woningaanbod. Is er nood aan bijkomende serviceflats en 

assistentiewoningen of wordt eerder ingezet op de kwaliteit van de woningen en het stimuleren van thuiszorg, co-housing en 

kangoeroewoningen? 

 

De plannen voor de bouw, uitbreiding of renovatie van de gebouwen op de huidige rusthuissite werden de voorbije jaren al 

meermaals aangepast of vervangen. De grote onduidelijkheid rond dit project zorgt voor een grote onzekerheid bij de 

betrokken actoren.  

 

De cluster Ruimte dient steeds meer rekening te houden met wetgeving van hogere overheden. 

27% van de bevraagden van de gemeentemonitor heeft een elektrische fiets, een hoge score. Kunnen initiatieven 

genomen worden: oplaadpunten? Opleidingen?  

 

Het nieuwe Vlaamse Mobiliteitsplan ‘basisbereikbaarheid’  gaat in 2020 in voege. Kan dit kansen bieden op het aanbod 

aan openbaar vervoer te verbeteren? Samenwerking  tussen privé-initiatieven en openbaar vervoer? 

 

De geplande werken aan prioritaire wegen (Collector Doomkerke; link met Beernem) moderniseert het rioleringsnet, biedt 

kansen voor de herinrichting van Doomkerke en moet de verkeersveiligheid verhogen. De aanleg van bijkomende 

fietspaden zal het gevoel van veiligheid bij fietsers nog verhogen en ook de verkeersveiligheid voor kinderen verbeteren. 

 

Actie tegen sluikstorten: verdere sensibilisering maar ook het inzetten van een mobiele camera om sluikstorters op 

heterdaad te betrappen 

 

Lokale landbouw stimuleren via korte ketenverkoop zoals boerenmarkt, verkoop via hoevewinkels of automaten. 

 

De gemeentelijke ondersteuning van de aankoop of plaatsing van alternatieve energiebronnen werpt vruchten af en 

moet ook in de toekomst behouden blijven: promotie groepsaankopen voor zonnepanelen, subsidie zonneboiler, 

bijkomende inzet voor energierenovatie van oudere woningen binnen het Burgemeestersconvenant, verderzetten van 

initiatieven binnen het convenant. 

 

Zorgen voor betaalbare bouwgrond is nodig voor het aantrekken of behouden van het aantal jonge gezinnen en de 

groei van de gemeente.  

Kan de gemeente maatregelen nemen om onbebouwde percelen en leegstaande panden op de verkoopmarkt te 

brengen? 

 

Kan het (overbodige) wagenbezit teruggeschroefd worden door in te zetten op autodelen? Gemeentelijke voertuigen ’s 

avonds en in het weekend ter beschikking stellen? 

 

Een betere opvolging en een grondiger herstel van mankementen aan gemeentelijke gebouwen kan de tevredenheid 

van haar vaste gebruikers vergroten, de goesting om een aanbod uit te bouwen verhogen en het imago van het 

gemeentebestuur verbeteren: herstellingen, opvolging onderhoud van voorzieningen water, gas en elektriciteit.  

 

Herinrichting en renovatie van bestaande lokalen (vb. lokalen 36 en 37 in de sporthal/ Zaal Sport en Spel: verbetering van 

de huidige keuken / verduistering in alle lokalen/jeugdlokaal) kan tegemoet komen aan vragen van gebruikers maar kan 

ook mogelijkheden bieden inzake het vergroten van het huidige vrijetijdsaanbod en kan tegelijk energie besparen..  

 

De bouw van een cultuurcentrum kan specifieke culturele activiteiten laten doorgaan in een daarvoor professioneel 

ingerichte ruimte. 

 

De bouw van een uitbreiding aan Basisschool De Linde in Doomkerke biedt ook kansen voor het gemeentebestuur: 

inrichting polyvalente ruimte met gedeeld gebruik voor school en gemeentebestuur. 

 

De overname van de begraafplaats op Sint-Pietersveld door het gemeentebestuur biedt kansen om i.s.m. VLM de site in 

te richten en te verwerken in het gemeentelijke begravings- maar ook toeristisch en erfgoedbeleid. 

 

Een verdere samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied 

van het ruime thema ‘omgeving’ biedt het gemeentebestuur de kans een antwoord te bieden op diverse 

omgevingsuitdagingen en zorgt ervoor dat er meer gespecialiseerde kennis in huis is wat de dienstverlening ten goede 

komt. 

 

De aanstelling van een intergemeentelijke handhavingsambtenaar ontneemt de lokale overheid een grote 

verantwoordelijkheid en legt die in handen van een deskundige die de genomen beslissingen op het terrein beter kan 

opvolgen. 

 

Een verdere uitbreiding van het GIS-aanbod biedt de kans nog meer informatie over het werkveld ‘ruimte’ te delen. 

Geo-it is een handige applicatie met verschillende kaartlagen inzake ruimtelijke ordening. Het verder digitaliseren van 

oudere milieuvergunningen is een must zodat die invulling compleet is en dus betrouwbaar wordt. Verder uitbreiden met 

link naar ROP, OVAM, belasting bedrijven,..? 

Promotie van de Woonwinkel als specialist in het verzamelen van en zoeken naar diverse ondersteuningsmogelijkheden 

op lokaal, regionaal en Vlaamse gebied. 
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OMGEVINGSANALYSE MENS 

 

De Cluster Mens bevat de deelthema’s jeugd, sport, cultuur, erfgoed, toerisme, internationale relaties, 

erediensten, gemeenschapscentrum (infrastructuur en uitleenmateriaal) en feesten. Daarnaast worden 

ook de beleidsvelden die gekoppeld zijn aan de diensten onthaal en burgerlijke stand/bevolking binnen 

dit domein ondergebracht.  

 
0130 Administratieve dienstverlening  

0150 Internationale relaties Mens 

0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties 

0520 Toerisme - Onthaal en promotie  

0521 Toerisme - Sectorondersteuning  

0522 Toerisme - Infrastructuur 

0529 Overige activiteiten inzake toerisme 

0703 Openbare bibliotheken  

0705 Gemeenschapscentrum  

0710 Feesten en plechtigheden  

0729 Overig beleid inzake het erfgoed 

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  

0741 Sportpromotie en -evenementen 

0742 Sportinfrastructuur  

0749 Overig sportbeleid  

0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 

0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  

0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren     

0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  

0820 Deeltijds kunstonderwijs  

0879 Andere voordelen 

 

Interne analyse: SWOT-analyse op basis van organisatieanalyse door CC Consult 

 

Externe analyse: SWOT-analyse op basis van: 

- SWOT-analyse MJP 2014-2019 

- Gemeentemonitor 2017 

- Participatie adviesraden: Cultuurraad 29/3/2018 – Jeugdraad 30/3/2018 – Sportraad 09/04/2018  

- Verenigingenforum 27/4/2018 

- Input betrokken ambtenaren en schepenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 



 

27 

 

 

STERKTES ZWAKTES 

De afstand tussen diensten en burger is klein: er zijn weinig tussenschakels, directe 

communicatie, de dienstverlening verloopt ook vaak op een individuelere basis en is 

vaak aangepast aan individuele noden. 

 

De afstand tussen mandatarissen en ambtenaren is klein 

 
Eenmansdiensten (m.u.v. Dienst Burgerlijke Stand): collega’s zijn flexibel en polyvalent en 

helpen elkaar (hoewel niet altijd even efficiënt wegens onvoldoende kennis van elkaars 

taken). 

 
Ruime openingsuren. 

 

Gelijklopende huisstijl ocmw en gemeente; geïntegreerde communicatie via 

gezamenlijke website, facebookpagina, infoblad / Antwoordapparaat OCMW leidt naar 

het gemeentebestuur maar niet vice versa. 

 
Praktische aankopen administratie ocmw en gemeentebestuur zijn geïntegreerd 

Ruim aanbod activiteiten jeugd, cultuur en sport; hiervoor ook regelmatig samenwerking 

met externe partners (vb. Tsjaka, verenigingen, …). 

Actieve adviesraden: jeugdraad, cultuurraad, sportraad. 

Inzet en betrokkenheid; positieve sfeer; flexibiliteit. 

 

De afstand tussen diensten en burger is klein: het is voor de diensten moeilijk om specifieke vragen te weigeren – iedereen kent iedereen. 

 

Het takenpakket onthaal, burgerzaken en vrije tijd (en soms secretariaat) is niet altijd even overzichtelijk opgedeeld; soms is er back-up, soms helemaal niet, 

soms is er overlapping. 1 aanvraag wordt soms behandeld door verschillende diensten. 

Eenmansdiensten: geen duidelijke back-upregeling. 

 

Infrastructurele beperkingen van het gemeentehuis: de diensten binnen de Cluster Mens zijn publieksdiensten maar zitten verspreid en zijn soms moeilijk 

toegankelijk /  Locatie Onthaal niet duidelijk aangegeven, ‘verstopt’ voor het publiek, geen buffer tussen onthaal en diensten / onthaal niet toegankelijk voor 

mensen met een beperking / 2 ingangen gemeentehuis, waardoor niet duidelijk is waar diensten zich bevinden. 

 

Geen scheiding tussen onthaal en back-office: interne werkprocessen worden verstoord en daardoor soms niet efficiënt uitgevoerd. 

 

Huidige digitale mappenstructuur deelt documenten, formulieren, … strikt op per personeelslid waardoor niet iedereen toegang heeft tot documentatie om de 

burger verder te helpen of processen en projecten uit te voeren. 

Beperkte sociale toets bij organisatie activiteiten en dienstverlening: weinig tot geen samenwerking met OCMW; overlap van taken (kennis, ervaring niet 

efficiënt benut). 

 

Ruime openingsuren waardoor digitaal loket niet optimaal gebruikt wordt / openingsuren OCMW en gemeentebestuur lopen niet gelijk / veel openingsuren 

staat niet gelijk aan optimaal werken. 

Geen loket voor afgeven en ophalen van documenten (snelbalie). 

Sportdienst afgezonderd van andere vrijetijdsdiensten waardoor de samenwerking niet altijd efficiënt verloopt (vb. aparte facebookpagina). 

BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 
De afstand tussen diensten en burger is klein: doordat de grens tussen burger en dienst 

vervaagt, dreigt een afname van de professionaliteit. 

 

Er is geen beleidsrapportering (meer): processen worden uitgevoerd op routinebasis, 

zonder oog voor opvolging, reflectie en verbetering wat een gevaar is voor de 

dienstverlening. 

 

Er wordt geen structurele zelfevaluatie toegepast: gewoonten worden niet in vraag 

gesteld waardoor ineffectiviteit en inefficiëntie kan optreden. 

 

Eenmansdiensten: geen duidelijke back-upregeling, geen continuïteit, wat bij 

afwezigheid?; geen volledige kennisdeling. 

 

Weinig structurele overlegmomenten waardoor inefficiënte werkprocessen veel tijd en 

inzet kunnen kosten. 

 

Sommige werknemers van de vrijetijdsdiensten presteren vaak overuren (avond- en 

weekendwerk): verlies van motivatie? 

 

Geen scheiding tussen onthaal en back-office: dienstverlening kan aan kwaliteit verliezen 

wanneer een belangrijke back-office taak verstoord wordt: contact klant wordt een 

storende factor; back-office taken verlopen niet efficiënt door tussenkomst 

onthaalfunctie. 

 

Ruime openingsuren: continu bereikbaar zijn staat geen garantie voor ook goed werken; 

vasthouden aan de huidige openingsuren gaat misschien voorbij aan de noden van de 

klanten? 

 

Het wegnemen van een uitvoerend personeelslid bij de afdeling Vrije Tijd zorgt ervoor dat 

daar van 3VTE’s naar 2VTE’s word gegaan: bedreiging voor de takenlast. 

 

 

 

Er is geen beleidsrapportering (meer): door een betere proces- en productopvolging en een regelmatige rapportering wordt de eigen dienstverlening in vraag 

gesteld en kwaliteitsvoller. De opmaak en regelmatige evaluatie van een proces- en producthandboek kan kansen bieden.  CC Consult – Project – Uitwerken 

systeem beleidsopvolging – Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project – Uitschrijven en optimaliseren processen – Deadline eind december 2019 

 
Weinig structurele overlegmomenten: meer overleg kan ervoor zorgen dat overkoepelende werkprocessen worden uitgewerkt, dat dienst-overschrijdende 

projecten beter gecoördineerd kunnen worden en dat er standaardprocedures opgemaakt worden zodat de dienstverlenging verbetert  CC Consult – Project – 

Structureler overleg – Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project –Projectmatig werken – Deadline eind december 2020 

 
Infrastructurele beperkingen van het gemeentehuis: de diensten binnen de Cluster Mens zijn publieksdiensten maar zitten verspreid en zijn soms moeilijk 

toegankelijk: de creatie van een publieksverdieping op de gelijkvloerse verdieping biedt mogelijkheden en zou de onderlinge samenwerking tussen deze 

diensten bevorderen en de  toegankelijkheid verbeteren/ heroriëntering van de dienst Onthaal qua plaats en inhoud (herschikking takenpakket, snelbalie voor 

meerdere gemeentelijke producten)  CC Consult – Project – Werkgroep infrastructuur en middelen – Deadline eind december 2018 

 
Geen scheiding tussen onthaal en back-office: het uitwerken van een beter dienstverleningsmodel met bijv. beurtrol voor de onthaalfunctie, creatie van een 

snelbalie, beperken van de toegangen tot het gebouw, het maken van afspraken voor bezoek aan specifieke diensten,….kan ervoor zorgen dat de onthaal- en 

back-officetaken efficiënt en klantvriendelijk kunnen gebeuren. Het probleem inzake de eenmansdiensten wordt hierdoor eveneens aangepakt.  CC Consult – 

Project – Uitwerken gezamenlijk dienstverleningsconcept – Deadline voorjaar 2019 

 
Herziening van de openingsuren: geopend zijn op momenten dat doelgroepen hiermee gebaat zijn (onthaaltaken) ~ geschikte werkuren voor back-officetaken 

/ minder openingsuren opvangen door in te zetten op verhogen van de efficiëntie van andere kanalen: telefoon, website, afsprakenbeheer.  CC Consult – 

Project – Uitwerken gezamenlijk dienstverleningsconcept – Deadline voorjaar 2019 

 

De diensten binnen de cluster Mens kunnen gebaat zijn met een verdere digitalisering van de dienstverlening: nieuwe softwareprogramma’s voor Dienst 

Burgerlijke Stand en Bevolking, Dienst Onthaal (zaalreserveringen, inschrijvingen), Vrije Tijdsdiensten (inschrijvingen). CC Consult – Project – Digitalisering en 

informatisering – Deadline: geen 

 

Een nieuwe en meer intern toegankelijke digitale mappenstructuur kan de efficiënte verhogen en de dienstverlening verbeteren.  CC Consult – Project – 

Uitwerken visie mappenstructuur – Deadline: geen 

Het takenpakket onthaal, burgerzaken en vrije tijd is niet altijd even overzichtelijk opgedeeld; een herschikking van taken kan de efficiëntie en samenwerking 

verhogen en de loketfunctie van de diensten verbeteren. De dienst burgerlijke stand kan ingeschakeld worden om ondersteuning te bieden bij de taken van 

andere publieksdiensten, gezien de dalende werkdruk omwille van digitalisering komt hiertoe ruimte vrij. Ook een herschikking van de schepenbevoegdheden 

kan voor meer eenduidigheid zorgen. CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018  /  CC Consult – 

Project –Taken herverdelen – Deadline eind juni 2019 

Publieksdiensten binnen cluster Mens moeten beter gecoördineerd worden om een optimale dienstverlening te garanderen m.b.t. onthaal (loketten), 

communicatie, activiteiten en beleid. Coördinator als brug tussen uitvoering en beleid.  CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur 

– Deadline eind mei 2018 
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STERKTES ZWAKTES 

Grote tevredenheid over de manier waarop bevolking geïnformeerd wordt over gemeentelijke activiteiten: infoblad, 

facebook, website, flyers, lokale pers (gemeentemonitor). 

 

Grote tevredenheid over gemeentelijke initiatieven (gemeentemonitor). 

 

Grote tevredenheid over de loketvoorzieningen: groot aantal openingsuren, flexibiliteit, burgernabijheid 

(gemeentemonitor). Het gemeentebestuur werkt wel aan een interne reorganisatie met het oog op een betere 

dienstverlening en voorziet daarbij betere onthaalcommunicatie (zie interne analyse). 

 

Grote tevredenheid over de ondersteuning van jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen: subsidies, vormingen, 

coördinatie, onkosten water, gas en elektriciteit, gratis gebruik infrastructuur. 

 

Aanwezigheid van heel wat jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen met een uitgebreid en divers aanbod aan 

lage prijzen en in toegankelijke locaties. 

 

Grote tevredenheid over de sportinfrastructuur bij bevraagden gemeentemonitor. 

 

Grote aanwezigheid van sportinfrastructuur in verhouding met de grootte van de gemeente en in vergelijking met 

Vlaanderen en de omliggende gemeenten: Zaal Sport en Spel, Sporthal met kleedkamers en vergaderruimtes; 

kleedkamers en kantines FC Doomkerke en Groene Leeuwen Ruiselede, 4 voetbalvelden, 4 tennisterreinen, 7 

petanqueterreinen, 1 jogpiste. 

 

In diverse culturele gebouwen kunnen activiteiten doorgaan: Zaal Polenplein (verouderd), Het Portaal (met 

bibliotheek, muzieklokalen en vergaderlokalen), Hostens Molen, Zaal Kruispunt. 

 

Elke jeugdvereniging heeft een eigen ruimte in een gemeentelijk gebouw: Chirolokalen, Jeugdhuis Jester, KLJ-lokaal 

en er zijn (kleine) gemeentelijke speelpleintjes aan de sporthal, in Kruiskerke (Boltra) en Doomkerke (landschapspark 

Disveld). Deze speelpleinen worden onderhouden, jaarlijks gecontroleerd en regelmatig uitgebreid met nieuwe 

toestellen. 

 

Aanvullend gemeentelijk sport- jeugd- en cultuuraanbod voor diverse leeftijden en aan lage tarieven: lezingen, 

erfgoeddagen, sportlessen, speelpleinwerking, … 

 

Ruiselede telt twee basisscholen. De tevredenheid over deze scholen is groot, maar het aantal kinderen dat er 

school loopt blijft stijgen en zet een druk op de schoolinfrastructuur. 90% van de kinderen gaat in Ruiselede naar 

school (gemeentemonitor). 

 

Ruiselede beschikt over een mooie bibliotheek met een degelijk aanbod voor diverse doelgroepen (filiaal Aalter).  

 

Ruiselede beschikt over een goed draaiende Academie voor Muziek, Woord en Dans (filiaal Aalter) sinds 2008 met 

lessen voor kinderen tot en met 12 jaar. 

 

De voorbije jaren werd het toeristische en erfgoedaanbod uitgebreid met moderne initiatieven: storymaps, 

erfgoedapp, brochures, bundel herinneringseducatie, … Hierin werden bijzondere Ruiseleedse gebeurtenissen of 

verhalen verwerkt: WOI en WOII, molens, migratie naar VSA, … Dit in samenwerking met de lokale Heemkundige 

Kring. Ook Westtoer investeerde in het gebied ‘Landschapspark Bulskampveld’ waar het noordelijke deel van 

Ruiselede deel van uitmaakt. 

 

 

Beperkte digitale dienstverlening binnen de cluster die nochtans wel het grootste aantal contacten met de burger telt. 

 

Er is vraag naar een betere overkoepelde vrijetijdscommunicatie: gezamenlijke jaarkalender? Eigen facebookpagina? (bemerking: 

de huidige uitdatabank wordt momenteel te weinig door de verenigingen aangewend als planningsmiddel). Een meer 

overkoepelende vrijetijdsaanpak kan voor betere samenwerking zorgen. 

 

65% van de bevraagden van de gemeentemonitor gebruikt de sportinfrastructuur niet. 

 

Ontevredenheid over de bestaande vrije tijdsinfrastructuur bij de vaste gebruikers: diverse gemeentelijke gebouwen hebben nood 

aan een opknapbeurt (herstellingen) of dienen beter ingericht te worden volgens de noden van de verenigingen die de ruimtes 

vaak gebruiken: vb. kooklessen, optredens, specifieke sportactiviteiten. 

 

Te grote polyvalentie van gemeentelijke locaties zorgt ervoor dat diverse gebruikers vaak dezelfde ruimte moeten delen, die dan 

weer niet afgestemd is op specifieke noden: vb. optredens maar ook tennislessen in Zaal Sport en Spel, vergaderingen in lokalen 

Academie, kooklessen in een jeugdlokaal, danslessen (op een dansvloer) in een polyvalente ruimte,… Er is vraag naar een vast 

kooklokaal, een vast vergaderlokaal met faciliteiten, een zaal met podium en tribune, een danslokaal, … 

 

Beperkte gemeentelijke dienstverlening en verenigingenaanbod in deelparochies: geen gemeentelijke locatie in Doomkerke, 

gemeentelijke activiteiten gaan om diverse redenen nog te vaak door in het centrum. 

 

Lage tevredenheid over de recreatievoorzieningen in de gemeente in vergelijking met het merendeel van de gemeenten in het 

Brugs Ommeland (gemeentemonitor). 

 

Het culturele aanbod van de buurgemeenten trekt inwoners weg uit de eigen gemeente (want wordt ook vaak gekoppeld aan een 

‘uitstap’) (gemeentemonitor).  

 

Volgens de gemeentemonitor wordt aangevoeld dat er te weinig infrastructuur voor jongeren aanwezig is in de gemeente. Er is 

effectief geen fuiflocatie hoewel wel inspanningen worden geleverd om de huidige locatie (sporthal) nog beter beschikbaar te 

maken.  

 

Volgens de gemeentemonitor bezocht 66% van de bevraagden nog nooit de bibliotheek. Ook het aantal uitleningen en leners is 

gedaald. Het beperkte aantal openingsuren kan een eventuele oorzaak vormen, hoewel het nieuwe bibliotheekreglement een 

vertekend beeld geeft over de herkomst van de gebruikers van de bib. 
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BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

Participatie van de bevolking en verwerking van suggesties kan beter waardoor ook het vertrouwen van de 

bevolking in het gemeentebestuur kan verhoogd worden (gemeentemonitor). 

 

Een gebrekkig herstel en onderhoud van gemeentelijke infrastructuur leidt tot een grotere ontevredenheid bij burgers 

en vaste gebruikers. 

 

Zeer intensief gebruik van enkele gemeentelijke locaties (hoge bezettingsgraad) waardoor het huidige aanbod 

onder druk komt te staan en bijkomend aanbod niet altijd meer mogelijk is: sporthal, Zaal Sport en Spel. De 

uitbreiding van de sportinfrastructuur blijft een discussiepunt. 

 

Het aanbod van bibliotheek en Academie blijft afhankelijk van buurgemeente Aalter. Toekomstplannen? De 

bibliotheekwerking is vrij duur. Er is vraag naar een groter aantal openingsuren, maar ook dat zorgt voor een hoge 

personeelskost. Dit is niet in verhouding met het gebruikersbereik. Een vicieuze cirkel dus. 

 

Specifieke doelgroepen blijven moeilijk bereikbaar (zowel voor verenigingen als het gemeentebestuur) en haken af 

in hun deelname aan het vrijetijdsaanbod: tieners, mensen in armoede, allochtonen, … Via enquêtes deze 

doelgroepen bereiken? 

 

GDPR-wetgeving beperkt de onderlinge communicatie tussen verenigingen: gegevens worden niet zomaar meer 

doorgegeven. Een oplossing is nodig. 

 

De vele verenigingen en gemeentelijke activiteiten steunen op de inzet van een beperkte groep vrijwilligers die dan 

weer in meerdere verenigingen actief zijn en op de inzet van de ambtenaren die de rol van vrijwilliger overnemen. 

Het voortbestaan van de verenigingen en hun aanbod en van de gemeentelijke activiteiten is dus sterk gebonden 

aan het engagement van de Ruiseledenaar en de ambtenaren. 

 

De toekomstige vergrijzing kan ook een impact hebben op het vrijetijdsaanbod: oudere vrijwilligers in verenigingen 

die hun engagement stopzetten, grotere invloed van seniorenverenigingen, aanpassing van het vrijetijdsaanbod, 

zorgen voor goed toegankelijke ruimtes, nog meer inzetten op het vervoer van ouderen en minder mobielen naar de 

locaties waar het vrijetijdsaanbod zich afspeelt, betrekken van specifieke organisaties bij de uitwerking van een 

aanbod, … 

 

Momenteel heerst onduidelijkheid over de toekomst van de kerk in Kruiskerke. De beslissing om met de erediensten 

door te gaan in Kruiskerke wordt overgelaten aan de kerkelijke overheid. Eens een beslissing genomen wordt, kan de 

bestemming van de kerk een invloed uitoefenen op het vrijetijdsaanbod binnen de parochie Kruiskerke. 

 

Het gemeentebestuur wil mee met de digitaliseringstrend (digitale aktes burgerlijke stand vanaf 1/1/2019, 

reservatiesystemen, register begraafplaatsen, …) maar dient hiertoe nog heel wat praktische problemen aan te 

pakken en ook werkprocessen te herzien. 

 

 

 

 

 

Het nieuwe organogram en een betere samenwerking van adviesraden moet ervoor zorgen dat de sectoren jeugd, sport en cultuur 

meer overkoepelend gaan samenwerken, niet enkel op het niveau van de ambtenarij, maar ook wat betreft de werking van de 

verenigingen. 

 

Uitbreiding van het sportaanbod voor en promotie van de bestaande sportinfrastructuur bij de occasionele sporter of specifieke 

doelgroepen. 

 

Een betere opvolging en een grondiger herstel van mankementen aan gemeentelijke gebouwen kan de tevredenheid van haar 

vaste gebruikers vergroten, de goesting om een aanbod uit te bouwen verhogen en het imago van het gemeentebestuur 

verbeteren: herstellingen, opvolging onderhoud van voorzieningen water, gas en elektriciteit.  

 

Herinrichting en renovatie van bestaande lokalen (vb. lokalen 36 en 37 in de sporthal/ Zaal Sport en Spel: verbetering van de huidige 

keuken / verduistering in alle lokalen/jeugdlokaal) kan tegemoet komen aan vragen van gebruikers maar kan ook mogelijkheden 

bieden inzake het vergroten van het huidige vrijetijdsaanbod.  

 

Gezien het intensieve gebruik van diverse gemeentelijke zalen door diverse gebruikers, zal het gemeentebestuur zich de komende 

jaren blijvend moeten inzetten om de zalen up to date te houden, maar ook de reservatie, het onderhoud en het beheer ervan te 

professionaliseren. 

 

De bouw van een cultuurcentrum kan specifieke culturele activiteiten laten doorgaan in een daarvoor professioneel ingerichte 

ruimte (en niet langer in sportvoorzieningen). Door de aanwezigheid van een cultuurcentrum kan ook het culturele aanbod meer 

gecentraliseerd worden op 1 locatie en uitgebreid worden.  

 

De bouw van een uitbreiding aan Basisschool De Linde in Doomkerke biedt ook kansen voor het gemeentebestuur: inrichting 

polyvalente ruimte met gedeeld gebruik voor school en gemeentebestuur waardoor niet alleen het landschapspark Disveld beter 

kan benut worden (alternatieve locatie bij regenweer), maar ook socio-culturele activiteiten in Doomkerke kunnen doorgaan en de 

wijkwerking er versterkt kan worden. 

 

De bouw van een uitbreiding aan Basisschool De Linde in Doomkerke kan de druk op de schoolvoorzieningen door het toenemende 

aantal leerlingen wat afnemen (steun van het gemeentebestuur). 

 

De overname van de begraafplaats op Sint-Pietersveld door het gemeentebestuur biedt kansen om i.s.m. VLM de site in te richten 

en te verwerken in het gemeentelijke begravings- maar ook toeristisch en erfgoedbeleid. 

 

De werking van het jeugdhuis Jester kan verder uitgebouwd worden nu het zich op een gemeentelijke locatie bevindt en er 

middelen vrijgekomen zijn voor de uitbreiding van het aanbod (omdat een particulier gebouw niet langer gehuurd dient te worden).  

 

De adviesraden dienen nog meer dan vroeger een brug te vormen tussen de verenigingen en het gemeentebestuur: overgang van 

een ‘organiserende’ adviesraad naar een meer coördinerende adviesraad die de vinger aan de pols houdt van alle burgers? 

Evaluatie van de structuur en werking. Organisatie van meer overkoepelend overleg. 

 

Uitbouw van een wijkwerking kan de participatie van de burger verhogen, integratie van nieuwe inwoners bevorderen, 

vereenzaming tegengaan en er voor zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening tot op een meer specifieke niveau (straten, 

wijken, parochie) gebracht wordt.  

 

Grotere promotie van het bestaande toeristische, sportieve en culturele aanbod in de gemeente zowel bij (nieuwe) inwoners als 

toeristen: facebook, brochures, persteksten, … 

 

Inpikken op de golf van digitale dienstverlening kan niet enkel de interne werking van de diensten professionaliseren, maar ook het 

gebruiksgemak bij de inwoners verhogen: digitale akten burgerlijke stand, digitaal inschrijvingssysteem, reservatiesysteem voor 

gebouwen en materialen, … Dit moet wel aangevuld worden door een duidelijke aanpak bij de gemeentelijke diensten. 

 

Verdere deelname aan provinciale of regionale vrijetijdsinitiatieven (toerisme, cultuur, sport, erfgoed, jeugd)  



 

30 

 

 

OMGEVINGSANALYSE WELZIJN 

 

Beleidsvelden: 

 

0400 Politiediensten  

0410 Brandweer  

0440 Overige hulpdiensten  

0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)  

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid  

0550 Werkgelegenheid  

0900 Sociale bijstand  

0901 Voorschotten  

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  

0904 Activering van tewerkstelling  

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  

0930 Sociale huisvesting  

0944 Preventieve gezinsondersteuning  

0945 Kinderopvang 

0947 Klusjesdienst  

0948 Poetsdienst  

0949 Overige gezinshulp  

0953 Woon- en zorgcentra  

0954 Dagzorgcentra  

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  

 

 

Interne analyse: SWOT-analyse op basis van organisatieanalyse door CC Consult 

 

Externe analyse: SWOT-analyse op basis van: 

- SWOT-analyse MJP 2014-2019 

- Gemeentemonitor 

- Participatie adviesraden 

- OCMW cijfermateriaal 

- Bevraging GOAR 

- Bevraging chauffeurs Minder Mobielen Centrale 

- Tevredenheidsenquêtes OCMW-cliënteel 

- Input betrokken ambtenaren en schepen 
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STERKTES ZWAKTES 

 

De afstand tussen diensten en burger is klein: er zijn weinig tussenschakels, 

directe communicatie, de dienstverlening verloopt ook vaak op een 

individuelere basis en is vaak aangepast aan individuele noden. 

 

De afstand tussen mandatarissen en ambtenaren is klein. 

 

Collega’s zijn flexibel en polyvalent en helpen elkaar. 

 

Ruime openingsuren. 

 

Gelijklopende huisstijl OCMW en gemeente; geïntegreerde communicatie via 

gezamenlijke website, facebookpagina, infoblad. 

 

Praktische aankopen administratie OCMW en gemeentebestuur zijn 

geïntegreerd. 

 

Zitdagen externe organisaties. 

 

Inzet en betrokkenheid; positieve sfeer; flexibiliteit. 

 

Gemeenschappelijke map voor alles wat OCMW aanbelangt. 

 

Maandelijks teamoverleg sociale dienst. 

 

 

De afstand tussen diensten en burger is klein: het is voor de diensten moeilijk om specifieke vragen te weigeren – iedereen kent iedereen. 

 

Takenpakket beter aflijnen: wat is voor administratie, wat is voor sociale dienst.  

 

Infrastructurele beperkingen van het OCMW: beroepsgeheim / discretie.  

 

Beperkte sociale toets bij organisatie activiteiten en dienstverlening: weinig tot geen samenwerking met gemeente; overlap van taken (kennis, ervaring niet efficiënt 

benut) 

 

Ruime openingsuren / openingsuren ocmw en gemeentebestuur lopen niet gelijk / veel openingsuren staat niet gelijk aan optimaal werken.  

 

Namiddag werkt sociale dienst op afspraak, maar in praktijk wordt iedereen die aanbelt bijna altijd toch doorgestuurd.  

 

Geen structuur voor verdeling dossiers: beperkte opvolging individuele werklast. 

BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

 

De afstand tussen diensten en burger is klein: doordat de grens tussen burger en 

dienst vervaagt, dreigt een afname van de professionaliteit. 

 

Weinig structurele overlegmomenten waardoor inefficiënte werkprocessen veel 

tijd en inzet kunnen kosten: tussen gemeente en OCMW. 

 

Geen back up voor boekhouding OCMW (pensionering Dorine) 

 

Vaste uurroosters beperkten de flexibiliteit. 

 

Toenemende hulpvragen: zal dit in de toekomst alsmaar nog blijven stijgen. De 

vraag is of er meer moet ingezet worden op preventie?  

 

Thuiszorgdiensten: hoge kost t.o.v. werkingsmiddelen. 

 

 

Er is geen beleidsrapportering (meer): door een betere proces- en productopvolging en een regelmatige rapportering wordt de eigen dienstverlening in vraag gesteld en 

kwaliteitsvoller. De opmaak en regelmatige evaluatie van een proces- en producthandboek kan kansen bieden.  CC Consult – Project – Uitwerken systeem 

beleidsopvolging – Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project – Uitschrijven en optimaliseren processen – Deadline eind december 2019 

 

Weinig structurele overlegmomenten: meer overleg kan ervoor zorgen dat overkoepelende werkprocessen worden uitgewerkt, dat dienst-overschrijdende projecten 

beter gecoördineerd kunnen worden en dat er standaardprocedures opgemaakt worden zodat de dienstverlenging verbetert  CC Consult – Project – Structureler overleg 

– Deadline eind december 2019 /  CC Consult – Project –Projectmatig werken – Deadline eind december 2020 

 

Infrastructurele beperkingen van het OCMW: heroriëntering van de dienst Onthaal qua plaats en inhoud (herschikking takenpakket, backup onthaal), rekening houden 

met discretie van de cliënten  CC Consult – Project – Werkgroep infrastructuur en middelen – Deadline eind december 2018 

 

Geen scheiding tussen onthaal en back-office: het uitwerken van een beter dienstverleningsmodel met bijv. beurtrol voor de onthaalfunctie, creatie van een snelbalie,, 

het maken van afspraken voor bezoek aan specifieke diensten,….kan ervoor zorgen dat de onthaal- en back-officetaken efficiënt en klantvriendelijk kunnen gebeuren. 

Het probleem inzake de eenmansdiensten wordt hierdoor eveneens aangepakt.  CC Consult – Project – Uitwerken gezamenlijk dienstverleningsconcept – Deadline 

voorjaar 2019 

 

Herziening van de openingsuren: geopend zijn op momenten dat doelgroepen hiermee gebaat zijn (onthaaltaken) ~ geschikte werkuren voor back-officetaken / minder 

openingsuren opvangen door in te zetten op verhogen van de efficiëntie van andere kanalen: telefoon, website, afsprakenbeheer.  CC Consult – Project – Uitwerken 

gezamenlijk dienstverleningsconcept – Deadline voorjaar 2019 

 

De diensten binnen de cluster Welzijn kunnen gebaat zijn met een verdere digitalisering van de dienstverlening: toelagen online aanvragen, inschrijving activiteiten,… 

(naast papieren versie voor vb. ouderen) CC Consult – Project – Digitalisering en informatisering – Deadline: geen 

 

Het takenpakket administratie en sociale dienst is niet altijd even overzichtelijk opgedeeld; een herschikking van taken kan de efficiëntie en samenwerking verhogen en 

de loketfunctie van de diensten verbeteren. CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018  /  CC Consult – Project –

Taken herverdelen – Deadline eind juni 2019 

 

Publieksdiensten binnen cluster Welzijn moeten beter gecoördineerd worden om een optimale dienstverlening te garanderen m.b.t. onthaal (loketten), communicatie, 

activiteiten en beleid. Coördinator als brug tussen uitvoering en beleid.  CC Consult – Project – Implementeren geïntegreerde organisatiestructuur – Deadline eind mei 2018 
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STERKTES ZWAKTES 
Tevredenheid over de manier waarop de bevolking geïnformeerd wordt over de bestaande activiteiten: infoblad, 

facebook, website, flyers, lokale pers. 

 

Grote tevredenheid over bestaande initiatieven / activiteiten (kostprijs, doelgroepen betrekken,…).  

 

Grote tevredenheid over de loketvoorzieningen: groot aantal openingsuren, flexibiliteit, burgernabijheid, 

laagdrempeligheid. 

 

Uitgebreid aanbod diensten voor diverse doelgroepen. 

 

Gemotiveerde ouderenadviesraad (GOAR) 

 

Grote inzet op minder mobiele personen (MMC, busvervoer, activiteiten bus).  

 

Goede samenwerking met het lokaal dienstencentrum, het dagverzorgingscentrum en het Woonzorgcentrum.  

 

In Ruiselede wordt opvallend veel zorg gedragen voor elkaar.  

 

Voldoende mogelijkheden voor kinderopvang in onze gemeente en het grote merendeel van de bevolking is ook 

tevreden over de opvang.  

 

Goede samenwerking met externe organisaties die de werking van onze dienstverlening bevorderen (Woonwinkel, 

Familiezorg, Loca Consult, De Toevlucht…).  

 

Er is vraag naar een betere overkoepelde vrijetijdscommunicatie vanuit de GOAR: welke seniorenvereniging organiseert welke 

activiteit op welk moment?  

 

Beperkte dienstverlening en aanspreekpunten in deelparochies: geen zitdagen van de sociale dienst in Doomkerke of Kruiskerke.  

 

De inzet voor de minder mobiele personen hangt af van de inzet van de vrijwilligers. Dergelijke diensten kunnen niet bestaan zonder 

een aantal gemotiveerde en betrouwbare vrijwilligers.  

 

Drempelvrees blijft voor sommigen cliënten aanwezig.  

 

BEDREIGINGEN OPPORTUNITEITEN 

Participatie van de bevolking en verwerking van suggesties kan beter waardoor ook het vertrouwen van de 

bevolking in het bestuur kan verhoogd worden. 

 

GDPR-wetgeving beperkt de onderlinge communicatie tussen organisaties: gegevens worden niet zomaar meer 

doorgegeven.  

 

Opvallende stijging van het aantal steun- en leefloondossiers en het aantal dossiers budgetbeheer en 

schuldbemiddeling (voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld).  

 

Stijging van het aantal LAC-dossiers en personen met een budgetmeter. Door het stijgend aantal personen met 

energieschulden dreigen de basisnoden zoals verwarming en elektriciteit een probleem te vormen.   

 

Stijgend aantal mensen met erkenning voor zorgnood (zorgbudget + zorgverzekering). 

 

Opmerkelijke stijging van het aantal EU-vreemdelingen en vreemdelingen uit andere niet EU-landen.  

 

Uitstel van het nieuwbouwcomplex voor WZC en assistentiewoningen.  

 

Vergrijzing van de bevolking: een kleinere groep jongere bevolking zal de grote groep van actieve senioren dienen 

op te volgen.  

 

Uitbouw van een wijkwerking kan de participatie van de burger verhogen en er voor zorgen dat de dienstverlening tot op een meer 

specifieke niveau gebracht wordt.  

 

Uitbouw van het opgerichte Huis van het Kind kan ervoor zorgen dat ouders met problemen sneller terecht komen bij een 

organisatie (o.a. brugfigurenwerking). 

 

Inzetten op een goed uitgebouwde vrijwilligers- en buurtwerking (in afstemming met de vrijwilligerswerking van LDC / DVC Den Tap).  

 

Lokale diensteneconomie bevorderen: lokale diensten als schakel in het tewerkstellingsbeleid.  

 

Optimalisatie GOAR: participatie van de nieuwe senioren bevorderen en overkoepelend orgaan voor afstemming van de 

georganiseerde activiteiten (samenwerking Mens).  

 

Verder inzetten op bestaande samenwerkingsinitiatieven en creëren van nieuwe (vb. jurist, psycholoog). 

  

Blijvend inzetten/uitbouwen/samenwerken van hulpverlening voor zorgbehoevende personen zodat personen zo lang als mogelijk in 

de thuisomgeving kunnen blijven wonen.  

 

Meer preventievere werking uitbouwen waardoor Ruiseledenaren nog sneller de weg vinden naar de bestaande hulpverlening.  

 

Lokaler aanwezig zijn in de deelparochies vb. zitdagen in Doomkerke en/of Kruiskerke.  

 

Blijvende samenwerking met het WZC i.k.v. residentiële zorg voor Ruiseledenaren (nieuwbouw WZC).  

 

Samenwerking met sociale bouwmaatschappijen uitwerken i.f.v. personen met een zorgnood en ouderen.  


