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Wanneer  
investeren  
gemeenten?
Financiële en politieke determinanten bepalen de investeringen in 
gemeenten. Bij de financiële variabelen is het effect van subsidies 
opvallend. Bij de politieke variabelen lijkt vooral de electorale cyclus 
van belang te zijn. Besturen met meer dan twee partijen in het 
college investeren fundamenteel meer. Ten slotte zijn politici ook 
gevoelig voor de investeringen in buurgemeenten en investeren ze 
meer of minder naarmate hun buurgemeenten dat doen. 
tekst stijn goeminne en carine smolders  beeld stefan dewickere
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naar een aantal politieke determinanten 
van investeringsbeslissingen in Vlaamse 
gemeenten. 

De aandacht voor politieke determi-
nanten is in te bedden in de ruimere 
Public Choice literatuur. Deze vertrekt 
van de veronderstelling dat politici niet 
zozeer de welvaart van de maatschappij 
willen maximaliseren, zoals bij de nor-
matieve theorieën over overheidsoptre-
den, maar ook en vooral het eigen nut. 
Politici handelen opportunistisch: ze 
willen vooral herverkozen worden. Hun 
beleid zal erop gericht zijn hun mandaat 
bij de volgende verkiezing verlengd te 
zien. 

Verkiezingen
Met dit uitgangspunt kunnen we ver-
wachten dat het verkiezingsmoment een 
rol zal spelen in de investeringsbeslis-
singen van de besturen en dat de investe-
ringen op het lokale niveau stijgen in de 
aanloop naar verkiezingen. De hierbo-
ven geciteerde cijfers bevestigen dit ver-
moeden ook. Waarom is dat zo? Ener-
zijds vergen (vooral zware) investeringen 
een uitgebreide voorbereidingstijd (plan-
nen, vergunningen en overleg met an-
dere overheden). Het is dus niet verwon-
derlijk dat het enkele jaren duurt voordat 
de investeringspolitiek van een nieuw 
bestuur op kruissnelheid komt. Als dit 
de enige verklaring zou zijn, zouden be-
sturen die gecontinueerd worden vanaf 
de tweede legislatuur dit cyclische effect 
moeten verstoren. Niettemin stellen we 
vast dat er effectief een cyclisch effect is 
dat gelijk loopt met de looptijd van de 

de inwoners onbeperkt zijn. Dus moet 
ze kiezen. 

Die financiële slagkracht van de ge-
meente bepaalt hoeveel middelen ze ter 
beschikking heeft om te investeren. In 
de analyse zien we dat de investeringen 
sterk afhankelijk zijn van subsidiestro-
men, de beschikbare ruimte om schul-
den te maken, het financiële resultaat van 
voorgaande jaren en de opgebouwde re-
serves. Subsidies hebben een meer dan 
evenredig effect op de investeringspoli-
tiek van gemeenten. Voor elke euro bij-
komende investeringssubsidie investe-
ren de gemeenten uiteindelijk 1,30 euro. 
Van het resultaat van voorgaand boekjaar 
wordt 5% geïnvesteerd, van de reserves 
ongeveer 11%.

Rol van de politiek
De beschikbare financiële ruimte be-
perkt dus de investeringsmogelijkheden 
van de lokale overheden, maar er zijn 
nog andere factoren die determinerend 
kunnen zijn voor de omvang van de lo-
kale investeringen. De investeringsbe-
slissingen zijn namelijk het resultaat 
van een politiek besluitvormingsproces, 
waardoor verondersteld mag worden dat 
politieke factoren ook een rol kunnen 
spelen. Op basis van de financiële ruimte 
zullen politici dan moeten beslissen wel-
ke investeringen wel en welke niet uitge-
voerd kunnen worden. Het is dus moge-
lijk dat het bestuur van de ene gemeente 
ervoor kiest om meer te investeren dan 
dat van een andere gemeente met verge-
lijkbare financiële mogelijkheden. Het 
voorliggende onderzoek wijst als eerste 

E en belangrijke functie van de 
overheid, zeker tijdens econo-
misch minder gunstige perio- 
des, is de stabilisatiefunctie 
die onder meer vorm krijgt via 

de publieke investeringen. Recente cij-
fers van Dexia tonen aan dat de lokale 
overheden en meer specifiek de gemeen-
ten de belangrijkste investeerders van de 
overheidssector zijn. De gemeentelijke 
investeringen zouden in 2009 goed zijn 
geweest voor bijna de helft (47,6%) van de 
creatie van publiek vast kapitaal. In het 
lokale verkiezingsjaar 2006 was dit per-
centage nog fundamenteel hoger en kon 
56,8% van de publieke investeringen aan 
de lokale overheden worden toegeschre-
ven. Deze cijfers suggereren een electo-
rale tendens in de omvang van de lokale 
investeringspolitiek. Behalve de electo-
rale stimulans is er eigenlijk weinig gewe-
ten over de determinanten van de lokale 
investeringsbeslissingen. Dit artikel vat 
een aantal resultaten samen van een on-
derzoek van de Hogeschool Gent naar de 
determinanten van de lokale investerin-
gen. Naast de financiële determinanten 
wordt specifieke aandacht besteed aan 
mogelijke politieke verklaringen voor de 
omvang van de lokale investeringen.

Volgens de normatieve economische 
theorie is het de taak van de overheid 
een goed functionerende economie te 
ondersteunen door middel van publie-
ke investeringen die beantwoorden aan 
de vraag van haar inwoners. Zo kan de 
overheid een sociaal optimum tot stand 
proberen te brengen. Maar haar midde-
len zijn beperkt, terwijl de behoeften van 
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legislatuur. In vergelijking met verkie-
zingsjaren zijn de investeringen in de ja-

ren die erop volgen tot gemiddeld 34 euro 
per capita lager. De investeringsbedragen 
veren opnieuw op naarmate de verkiezin-
gen dichterbij komen. Het hoogste niveau 
wordt bereikt in het preverkiezingsjaar, 
wanneer de investeringen in vergelijking 
met het verkiezingsjaar zelf nog bijna 17 
euro per capita hoger zijn. Deze signifi-
cante evolutie in de cijfers bevestigt wat 
traditioneel in de literatuur wordt be-
schreven. Het zetelende bestuur wil met 
zijn investeringen zijn beleid kracht bij-
zetten en de inwoners overtuigen het de 
mogelijkheid te geven het beleid voort te 
zetten. Die overtuiging heeft het meest 
effect zo dicht mogelijk bij de verkiezin-
gen. De piek in cijfers voor het prever-
kiezingsjaar kan verklaard worden door 
de uitvoeringstermijn van investeringen. 
Vaak lopen die over meer dan één jaar. 
Investeringen moeten daarom vooraf-
gaand aan het verkiezingsjaar aangevat 
worden om de kiezers er volop van te la-
ten genieten in het verkiezingsjaar. Er is 

dus een duidelijke electorale cyclus waar 
te nemen bij investeringen in Vlaamse 

gemeenten. 
Ideologie
Niet alleen de electorale cyclus, maar ook 
de ideologie van het bestuur speelt een 
rol in het uitstippelen van het beleid van 
de gemeente. Inwoners kiezen voor dat 
bestuur dat hun voorkeuren het best re-
flecteert. Algemeen wordt aangenomen 
dat linkse partijen voorstander zijn van 
een uitgebreide overheidstussenkomst. 
Omdat ze pleiten voor hogere publieke 
dienstverlening en meer herverdeling, 
zijn ze dus bereid hogere belastingen te 
aanvaarden ter financiering van de om-
vangrijke overheidstussenkomsten. In 
deze lijn van denken kan dus ook ver-
wacht worden dat linkse besturen hogere 
investeringen zullen prefereren. De re-
sultaten van de econometrische analy-
se lijken dit uitgangspunt te bevestigen. 
Vlaamse gemeenten waarvan het college 
op een schaal van links naar rechts eer-
der aan de linkerkant te positioneren is, 
investeren meer dan gemeenten met een 

rechtser college, maar het verschil is niet 
significant en dus niet sterk genoeg om 
van een fundamenteel verschil te kun-
nen spreken.

Fragmentatie
Ook het aantal partijen dat het beleid 
mee uitstippelt, zou een effect kunnen 
hebben op de keuzes. Elke partij trekt 
met een bepaald programma naar de kie-
zer. De ene partij wil bijvoorbeeld sterk 
inzetten op cultuur en sport, de andere 
vooral op economie en stadsontwikke-
ling, terwijl een derde partij misschien 
onderwijs hoog op de agenda wil zetten. 
Elke partij zal bij participatie aan het be-
leid zoveel mogelijk van haar eigen pri-
oriteiten proberen te realiseren. De the-
orie suggereert dat hoe meer partijen de 
macht hebben om te beslissen – dit zijn 
de partijen die vertegenwoordigd zijn in 
het college en samen een meerderheid 
hebben in de raad –, hoe meer partijspe-
cifieke uitgaven er verwacht kunnen wor-
den. Elke partij moet voor de uitvoering 
van de eigen prioriteiten steun zoeken bij 
de andere bestuurspartijen en die zal er 
zijn als er ook omgekeerd steun is voor 
de plannen van die andere partij(en). We 
mogen dus veronderstellen dat gemeen-
ten met een sterk gefragmenteerd college 
meer zullen investeren dan gemeenten 
die bestuurd worden door één partij. De 
empirische resultaten bevestigen dat er 
een impact is van fragmentatie op het in-
vesteringsniveau, voornamelijk dan voor 
de brede coalities. Enkel colleges die drie 

“In vergelijking met verkiezingsjaren zijn de investeringen in 
de jaren die erop volgen tot gemiddeld 34 euro per capita lager.  
De bedragen veren opnieuw op naarmate de verkiezingen  
dichterbij komen.

Academisch onderzoek naar de politieke determinanten van lokale investeringsuitgaven

Deze tekst is een korte weer-
gave van een aantal inzichten 
die gepuurd werden uit een 
academisch onderzoek naar de 
politieke determinanten van 
de lokale investeringsuitga-
ven in Vlaamse gemeenten. 
Het onderzoek betreft een 
econometrische analyse van 
de investeringsuitgaven van 
de Vlaamse gemeenten over 
de periode van 1996-2006. 

De cijfers die geanalyseerd 
werden, betreffen de vastge-
legde investeringsuitgaven per 
gemeente zoals opgenomen in 
de rekening onder de buiten-
gewone dienst bij rekeningen-
groep 91. Analoog met Dexia 
worden rekeninggegevens 
geprefereerd boven informatie 
uit de budgetten om het wer-
kelijke investeringsvolume af 
te leiden. De investeringscijfers 

werden uitgedrukt per inwoner 
en evolueerden in de dataset 
van gemiddeld 139 euro per 
capita in 1996 tot 228 euro in 
2006. Er wordt geen verdere 
functionele indeling gemaakt 
naar soort investeringen. In het 
onderzoek worden een aantal 
hypothesen geformuleerd en 
op basis van de econometri-
sche analyse wordt bepaald 
of de betreffende hypothese 

bevestigd kan worden. 
Het onderzoek doet geen 
uitspraken over individuele 
gemeenten, maar formuleert 
algemene bevindingen die 
werden gepresenteerd op het 
Vlaams Wetenschappelijk 
Economisch Congres (Univer-
siteit Gent – 19 november 2010 
– www.vwec2010.be). 
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of meer partijen verenigen investe-
ren fundamenteel meer dan colle-
ges met één partij. Uitgedrukt per 
capita investeren dergelijke ruime 
coalities 11,88 euro per jaar meer. 
Het onderscheid tussen colleges 
met één partij en die met twee par-
tijen is niet significant.

Macht
Een derde kenmerk van het col-
lege, dat een rol kan spelen bij de 
investeringsbeslissingen betreft de 
macht van de bestuurspartijen in 
de raad. Hoe meer zetels de colle-
gepartijen vertegenwoordigen in de 
raad, hoe comfortabeler besturen 
het is. Een ruime overmacht bete-
kent dat men vrij zeker is bij vol-
gende verkiezingen herverkozen te 
worden, los van de gevoerde poli-
tiek. Men hoeft dan niet te inves-
teren met de bedoeling om kiezers 
aan te trekken en zo voornamelijk 
de herverkiezing na te streven. Is de 
marge klein, dan zou dit wel kun-
nen leiden tot extra investeringen 
met de doelstelling net wel extra 
kiezers aan te spreken en de kans 
op herverkiezing te vergroten. De 
analyse geeft aan dat er minder ge-
investeerd wordt naarmate het be-
stuur sterker in het zadel zit, maar 
de verschillen zijn niet significant.

De buurgemeenten
Gemeenten voeren hun beleid 
niet op een eiland. In hun keuzes 
worden ze beïnvloed door de be-
slissingen die in de omliggende of 
vergelijkbare gemeenten genomen 
worden. Hiervoor zijn  verschillen-
de verklaringen mogelijk. Om te 
beginnen geeft de literatuur aan dat 
kiezers in het kieshokje het beleid 
van hun bestuur evalueren door dit 
te spiegelen aan dat van de buurge-
meenten. Betreffende de investe-
ringen zouden kiezers de evolutie 
van de infrastructuur vergelijken 
met die van de buurgemeenten. 
Waarom kan er bijvoorbeeld in de 
buurgemeente wel een cultuurcen-
trum gebouwd worden en bij ons 

niet? Vinden ze de investeringen in 
de eigen gemeente ondermaats in 
vergelijking met die van de buur-
gemeenten, dan stemmen ze tegen 
het zetelende bestuur. Stellen ze 
vast dat de eigen gemeente er net 
als of zelfs nog meer dan de buren 
in slaagt uitgebreide culturele in-
frastructuur aan te bieden, dan zijn 
de kiezers tevreden met het gevoer-
de beleid en stemmen ze voor het 
bestuur. Het investeringsbeleid van 
de buurgemeenten zal dus een soort 
maatstaf vormen voor de inwoners 
om dat van het eigen bestuur te be-
oordelen. Dat weten politici ook en 
daarom zouden ze ervoor kunnen 
opteren het beleid van de omlig-
gende gemeenten te imiteren. In-
vesteren de buren, dan volgen er 
volgens deze zienswijze ook in de 
eigen gemeente investeringen. Ge-
meenten houden ook nog om ande-
re redenen rekening met de buren; 
er kan namelijk ook sprake zijn van 
belastingconcurrentie. Uitgebreide 
publieke investeringen maken een 
gemeente aantrekkelijk voor onder-
nemingen en inwoners, wat bij een 
effectieve verhuizing een verhoging 
van de gemeentelijke fiscale grond-
slag tot gevolg heeft. Uiteraard wil 
een gemeente vermijden dat ze fis-
cale grondslag verliest ten gevolge 
van het aantrekkelijke karakter van 
de buurgemeenten en zal ze mee-
gaan in de investeringspolitiek van 
de buren. Hierdoor ontstaat moge-
lijk een soort ‘race to the top’ voor 
investeringen. De analyse beves-
tigt deze wederzijdse beïnvloeding 
tussen rechtstreekse buren. Als de 
buurgemeenten gemiddeld 1 euro 
per capita meer (minder) inves-
teren, volgt de gemeente met een 
verhoging (verlaging) van de in-
vesteringen met 0,20 euro per ca-
pita.    
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Wat is het bezoekrecht van 
gemeenteraadsleden?

Raadsleden hebben het recht alle instellin-
gen en diensten te bezoeken die de gemeente 
opricht en beheert. Dit is een heel belangrijk 
recht dat hun de kans biedt hun taken goed te 
vervullen. Om beleid te voeren en te controleren 
moeten raadsleden met kennis van zaken kun-
nen spreken en daarom kan het nuttig zijn ter 
plaatse te gaan kijken of de staat van de gebou-
wen in orde is, of diensten te krap behuisd zijn 
en zo meer. 
Dit bezoekrecht is een passief recht: raadsleden 
mogen tijdens hun bezoek geen opmerkingen 
maken of vragen stellen en zich ook niet met 
de gang van zaken bemoeien. Het beheer van 
de gemeentelijke instellingen gebeurt immers 
door het college van burgemeester en schepe-
nen. Opmerkingen moeten dan ook tijdens een 
gemeenteraadszitting aan het college worden 
gemaakt. Het raadslid verzamelt tijdens het 
bezoek informatie die voor een bespreking op de 
gemeenteraad kan dienen of die aanleiding kan 
geven tot vragen aan het college. Raadsleden 
die op bezoek zijn, mogen de goede werking van 
de instellingen en diensten niet hinderen.
Het huishoudelijke reglement van de gemeente-
raad kan de voorwaarden vastleggen hoe het be-
zoekrecht wordt aangevraagd en uitgeoefend.

Door een wijziging aan het Gemeentedecreet in 
2009 is nu ook duidelijk dat het bezoekrecht van 
de gemeenteraadsleden ook geldt voor de auto-
nome gemeentebedrijven. nog enkele voorbeel-
den van instellingen die gemeenteraadsleden 
kunnen bezoeken: de gemeenteschool, gemeen-
telijke culturele centra, de gemeentelijke sport-
accommodatie en de extern verzelfstandigde 
agentschappen van de gemeente.
Het bezoekrecht van gemeenteraadsleden geldt 
niet voor de instellingen van het OCMW. Omge-
keerd geldt dat van OCMW-raadsleden niet voor 
de instellingen en diensten van de gemeente.

Zie artikel 30 § 2 en 3 Gemeentedecreet 

Zie artikel 40 § 2 en 3 OCMW-decreet

 
Mail uw vraag over de rechten van gemeente-
raadsleden naar marian.verbeek@vvsg.be

Begroting (www.steunpuntfb.be)
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