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Wanneer?



Biedt inspiratie / kader

- voor afdelingen/werkgroepen

- voor contacten met 
studiediensten nationale 
partijen

Basismemorandum Natuurpunt



www.natuurpunt.be/verkiezingen



workshop

Focus op intern traject

Natuurpunt campagne GRV2018:  doel?

Lokaal beleidswerk GRV 2018
belangrijke momenten

BBC-cyclus

Lokaal memorandum

Uitwisseling ervaringen





Doel van de campagne

1. Natuurthema’s worden opgenomen in 
lokale verkiezingsprogramma’s + 
beleidsakkoorden

2. Vrijwilligers gebruiken campagne als 
hefboom om goede politieke relaties op 
te bouwen



Tijdslijn

2019
mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan - feb

bespreking in afdel ingen/werkgroepen: plan van aanpak

vri jwi l l igersopleiding

opmaak lokale memoranda + actieplannen

uitwissel ing met col lega- afdel ingen over aanpak

s jablonen met campagnebeeld beschikbaar

memoranda 13 centrumsteden & minstens  47 afdel ingen af

minstens  60 lokale actieplannen klaar

lokale pol i tieke contacten met memoranda

50 000 affiches  in het s traatbeeld

60 lokale acties  (bvb. fietstocht langs  natuurgebied)

60 natuurgebieden met zichtbaar campagnebeeld

20 debatavonden

gemeenteraadsverkiezingen (14/10)

lokale pol i tieke contacten

60 kennismakingen met schepen van natuur

2017 2018

Campagne loopt verder na verkiezingen



Een stukje theorie

Lokaal beleidswerk GRV 2018



Lokaal beleid = wie?



Natuurpunt voorstellen zichtbaar in:

1. Verkiezingsprogramma’s politieke partijen (2018)

2. Bestuursakkoord (2018-2019) 

3. Meerjarenplan én financieel plan BBC-cyclus (2019)

3 belangrijke campagnemomenten



Opgesteld in najaar 2017 – voorjaar 2018

- Basis voor campagne politieke partij

- Basis voor onderhandelingen indien partij in coalitie zit

Doel: Natuurpunt aanbevelingen opgenomen in 
verkiezingsprogramma’s politieke partijen

Tip = neem contact op met elke politieke partij voor eind 
2017

1. Verkiezingsprogramma’s



Opgesteld na 14 oktober 2018 

- Akkoord tussen meerderheidspartijen

- Basis voor meerjarenplan & financieel plan

Doel: Natuurpunt aanbevelingen opgenomen in 
bestuursakkoord

Tip = neem contact op lijsttrekkers voor & onmiddellijk na 
14 oktober 2018 (coalitiepartners)

2. Bestuursakkoord



Sinds 2010 regels over 

strategische planning & financieel beheer

= Beleids- en beheerscyclus (BBC)

Belangrijke elementen:

- Meerjarenplan, budget en jaarrekening

- Verplicht inhoudelijk kader voor beleidsrapport

3. Meerjarenplan



• Wordt opgemaakt in 2019
• Geldt tot 1ste jaar na volgende verkiezingen (2026)

• Kan jaarlijks aangepast worden (ook budget)

• 2 delen: 
• Strategische nota met prioritaire beleidsdoelstellingen

• Financiële nota

• Goedgekeurd door gemeenteraad
(ook aanpassingen)

Kern BBC cyclus = meerjarenplan



Beleidsdomeinen en -velden in 
meerjarenplan



Beleidsdomeinen en -velden in 
meerjarenplan

Verplichte beleidsvelden uit MB !

Ook andere beleidsvelden 
kunnen relevant zijn

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/ministerieel-besluit-van-26-november-2012-tot-wijziging-van-het-ministerieel-besluit-betreffende-beleids-en-beheerscyclus-gemeenten


Overige relevante beleidsvelden



Financieel plan op basis van meerjarenplanning

Financiële vragen tijdens legislatuur:

• Budgetwijziging: moet goedgekeurd worden door 
gemeenteraad

• Interne kredietaanpassing: goedgekeurd door college 
(enkel indien dit binnen meerjarenplan valt) 

→ Opname voorstellen in meerjarenplanning belangrijk!

Financieel plan



• Jaarrekening wordt jaarlijks goedgekeurd door 
gemeenteraad

inhoudelijk & financieel gedeelte

stand van zaken prioritaire beleidsdoelstellingen

= hoofdzakelijk bijsturing, grote wijzigingen moeilijker

Jaarlijkse evaluatie



• Bekijk huidig meerjarenplan / financieel plan en laatste 
jaarrekening

• Vertaal Natuurpunt voorstellen ook financieel

• Streef naar opname beleidsdomein ‘natuur & 
milieubeheer’ met bijhorend budget

Tips in functie van BBC-cyclus



Natuurpunt voorstellen zichtbaar in:

1. Verkiezingsprogramma’s politieke partijen (2018)

2. Bestuursakkoord (2018-2019) 

3. Meerjarenplan én 

financieel plan (2019)

Herhaling: 3 belangrijke momenten



Meer informatie:

- http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/
- www.vvsg.be
- www.bondbeterleefmilieu.be/lokale-besturen

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/
http://www.vvsg.be/
http://www.bondbeterleefmilieu.be/lokale-besturen


www.openbaarheid.vlaanderen.be

Openbaarheid van bestuur



a) De vereniging is politiek ongebonden.  

b) Het is een persoonlijk democratisch recht om aan 
politiek te doen.  

c) Voor een beperkt aantal functies zijn er formeel 
vastgelegde onverenigbaarheden. 

Gebruik je gezond verstand

Deontologische code Natuurpunt



Het mandaat van vrijwilligers uit afdelingen of werkgroepen om de vereniging 
extern te vertegenwoordigen op publieke of politieke fora (i.e. minstens het 
mandaat van afdelingsvoorzitter of het mandaat in gemeentelijke of provinciale 
adviesraden) is onder meer onverenigbaar met : 

• een bestuursfunctie op het niveau van het Vlaamse gewest in een politieke 
partij 

• een politiek mandaat op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, Belgisch of 
Europees niveau 

• een aanstelling als politiek medewerker bij een verkozene op gemeentelijk of 
provinciaal niveau. 

Indien deze gemandateerden zich kandidaat stellen bij de verkiezingen, zullen zij 
hun functie tijdelijk stopzetten, tot aan het moment van de al dan niet verkiezing. 

Deontologische code afdelingen



Schrijf je voorstellen op

Lokaal beleidswerk GRV 2018



Biedt inspiratie / kader

- voor afdelingen/werkgroepen

- voor contacten met 
studiediensten nationale 
partijen

Basismemorandum Natuurpunt



• Gesprekken met 5 democratische partijen (CD&V, groen, 
N-VA, Open VLD, sp.a)

• Voorstelling aan lokale mandatarissen 
• 3x N-VA (Gent, Edegem, Genk)

• 1x sp.a (Oostende)

Nationaal partijniveau



Rode draad: meer natuur voor iedereen!

Meer natuur zorgt voor meer welzijn

Natuur maakt jouw gemeente klimaatrobuust

Open ruimte creëert kansen voor natuur

Nieuwe vormen van landbouw geven zuurstof aan 
natuur

Natuur en erfgoed

Natuurpunt versterkt de samenleving

7 hoofdstukken



Lokale memoranda

www.natuurpunt.be/verkiezingen2018



Inhoud

- Schrijf een (beknopt) memorandum

- Hoe concreter, hoe makkelijker over te nemen

- Denk aan het financiële plaatje

Proces

- Hoe speel je in op de 3 belangrijke momenten?

- Welke activiteit in juni 2018?

Tips voor plan van aanpak



Plan realistisch



Uitwisseling



• Hoe bouw je je lokaal netwerk op?

• Hoe breng je een positief beleidsverhaal?

• Hoe zorg je ervoor dat Natuurpunt een geloofwaardige 
én betrouwbare partner is?

• Hoe ga je om met overige sectorbelangen?

• Hoe verwoord je het belang van natuur?

• Wat schrijf je in je memorandum? Durf je dromen?

• Hoe hou je vol?

Invalshoeken uitwisseling



Bij wie kan je terecht met vragen?

Campagneteam

Frank Maes (beweging)

Diederik De Wit (beweging)

Liselotte Vanderoye
(communicatie)

Krien Hansen (beleid –
coördinator campagne)



www.natuurpunt.be/verkiezingen

Geef lokaal memorandum + goede praktijkvoorbeelden door!



Bedankt


