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1. Voorgestelde aansturende @!gg¡ wordt aangehouden: Stuurgroep, Coördinatiewerkgroep en Procesteams'

Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal worden uitgenodigd hieraan mee te werken. Geen overkill aan

vergaderingen, structuren en organen. Stuurgroep start op21l8.

2. Beide gemeentelijke organisaties maken gelijk gebruik van de reeds aanwezige ervaring en expertise om het intern

traiect te realiseren. De bestaande werkwijzen worden naast elkaar gelegd, vergeleken en het beste gekozen.

Vertrekpunt is het belang van onze inwoners. De dienstverlening wordt zowel in Aalter als in Knesselare

aangehouden met bijhorende personeelsbezetting. Duplicatie wordt vermeden door geen overdrachten heen en

weer.

De administratie neemt geen beleidsbeslissingen. Het verkiezingsprogramma wordt opgesteld door het beleid en

voorde realisatie hiervan zullen personeelscapaciteiten -profielen worden vooropgesteld. Aansluitend, in 2019,

zoals decretaal voorzien, zal een nieuw organogram met organisatiemodel en bijhorend veranderingstraject

worden uitgewerkt, ingevoerd en in gang gezet.

3. Extern bureau 'lnterne werkinq' wordt aangesteld.

Eerste doelstellinq is de analyse van de toestand 'AS-|S' in beide gemeenten over het intern controlesysteem, de

organisatie en de stand van zaken van de lopende veranderingstrajecten in beide gemeentelijke organisaties

Tweede doelstellinq is voorbereiding van toestand 'TO-BE' door begeleiding van de procesanalyse en keuze

definitieve processen en het onderling afstemmen van de dienstverlening, inclusief de draaiboeken van het

Agentschap Binnenlands Bestuur.

Derde doelstellinq is het uitzetten van de grote mijlpalen met onderliggende acties en momenten van intern

communiceren.

MT Knesselare zorgt voor aanzet van bestek. MT Aalter vult aan. Goedkeuring door Stuurgroep en beide colleges.

Marktconsultatie. Vergelijking van offertes door Coördinatiewerkgroep. Aanstelling en betaling door Knesselare.

Zodra aangesteld start het traject 'lnterne werking'.

4. Extern bureau 'Externe werkinq'wordt aangesteld.

Eerste doelstellinq is de fusie zichtbaar maken op het grondgebied van beide gemeenten, zo diepgaand en breed

mogelijk

Tweede doelstellinq is het organiseren van communicatie- en informatiemomenten voor de bevolking en de

verschillende doelgroepen. Dit loopt tot 1t712019 zodat de stakeholders- en omgevingsanalyse opgelegd in het

kader van de Beleids- en beheerscyclus, reeds onmiddellijk is voorzien.

Derde doelstellinq is de voorbereiding van de zichtbaarheid van de nieuwe gemeente door bv. nieuwe logo's,

straatnaamborden en andere communicatie die effectief van start moet gaan op 111119.

MT Aalter zorgt voor aanzetvan bestek. MT Knesselare vult aan. Goedkeuring door Stuurgroep en beide colleges.

Marktconsultatie. Vergelijking van otfertes door Coördinatiewerkgroep. Aanstelling en betaling door Aalter. Zodra

aangesteld start het traject 'Externe werking'.

5. Beide gemeenten realiseren onafhankelijk maar in overleg hun lopende meeriarenþlannen.
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