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OMSCHRIJVING

Lokaal Bestuur 7e druk is een boek van Linze Schaap uitgegeven bij Convoy Uitgevers Bv. ISBN
9789463170017 Lokaal bestuur is een inleiding in de vormgeving en het functioneren van het lokaal
bestuur èn in lokaal besturen; dat laatste is allang niet meer uitsluitend 'besturen door gemeenten'. Het
boek is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Elk hoofdstuk heeft leerdoelen. Steeds worden dilemma's
besproken. Onderwerpen zijn, onder andere: politiek-bestuurlijke verhoudingen, autonomie en
beleidsvrijheid, uniformiteit en keuzevrijheid, herindeling en samenwerking.Het boek stelt de democratie
op lokaal niveau centraal. Aandacht is er voor besturen op lokale schaal, bestuurlijke verhoudingen en
bestuurlijke en politieke vernieuwingen. Want de dynamiek in het lokaal bestuur is onverminderd groot:
interactieve beleidsvorming, veranderende verhoudingen tussen politieke en bestuurlijke actoren,
decentralisatie, herindeling en wellicht reorganisatie van het binnenlands bestuur. Al deze onderwerpen
komen aan bod.Lokaal bestuur is daarmee niet alleen geschikt voor het onderwijs. Ook degenen die in het
openbaar bestuur werken, kunnen er hun voordeel mee doen. Hun inzicht in de eigen omgeving zal zeker
worden vergroot. Feiten, ontwikkelingen en discussies vormen de kern van het boek.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Op zondag 14 oktober 2018 brengen zo'n 4,8 miljoen kiezers in 308 Vlaamse gemeenten hun stem uit.
Samen verkiezen ze 300 gemeenteraden, 9 stadsdistrictsraden, 7 ...

Samenvatting Hoofdstuk 1: Inleiding Lokaal bestuur gemeente gemeentebestuur gemeentelijk bestuur. De
burger is meer in nationale dan lokale politiek geïnteresseerd ...

Het Decreet Lokaal Bestuur is het Vlaams decreet van 2017 dat de werking van de gemeenten en de
OCMW's bepaalt en integreert. Het vervangt en integreert grotendeels ...
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