
 

 

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen 

Stedelijk organogram 

(1) De burgemeester is ook bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten. 

(2) De voorzitter van het OCMW is ook bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw. 

(3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en 
Wijnegem. 

beleidsniveau 

verantwoordelijke beleidsniveau 

interne organisatie 

onafhankelijke adviesdiensten, politie en hulpverleningszone 

verzelfstandigde entiteiten 

intergemeentelijke samenwerking 

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW 



 

 

(1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984): “De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een 
strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie.” 

(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: “De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een 
gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van 
burgemeester en schepenen.” 

(3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): “De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris.” Hij heeft een aantal wettelijk 
toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de 
mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124). 

beleidsniveau 

verantwoordelijke beleidsniveau 

interne organisatie 

onafhankelijke dienst 

verantwoordelijke ambtelijk niveau managementteam 

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW 

enkel voor dagelijks personeelsbeheer 

* vaste leden managementteam 

** ad-hocleden managementteam 

*** secretaris managementteam 

Organogram van de gemeentelijke diensten zoals 

bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: 

“Het organogram geeft de organisatiestructuur 

van de gemeentelijke diensten weer, geeft de 

gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan 

Interne stedelijke organisatie 



 

 

Ondernemen en Stadsmarketing 



 

 

Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs 



 

 

Stadsbeheer 



 

 

Personeelsmanagement 



 

 

Financiën 



 

 

Stadsontwikkeling 



 

 

Samen Leven 



 

 

Districts- en Loketwerking 



 

 

Bestuurszaken 



 

 

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale 



 

 

Gemeenschappelijke Preventiedienst 



 

 

Dienst Strategisch Coördinator 



 

 

Interne organisatie OCMW 

Organogram van de diensten van het OCMW 

zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-

decreet: “Het organogram geeft de organisatie-

structuur van de diensten van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn weer, 

geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de 

functies aan waaraan het lidmaatschap van het 

managementteam is verbonden.” 

beleidsniveau 

verantwoordelijke beleidsniveau 

interne organisatie 

verantwoordelijke ambtelijk niveau managementcomité OCMW 

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW 
* vaste leden managementteam stad 

** ad-hocleden managementteam stad 

(1) De rol van secretaris kan worden opgenomen door de transitiemanager. 



 

 

Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 



 

 

Activering en Sociale Innovatie 



 

 

Bestuurszaken 



 

 

Financiën 



 

 

Interne districtsorganisatie 

(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sport-

beleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid. 

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn 

personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking. 

beleidsniveau interne organisatie 

verantwoordelijke ambtelijk niveau directiecomité Districts- en Loketwerking 



 

 

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW 

Met uitzondering van de OCMW-vzw’s zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd 

door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden niet opgenomen. 


