
 

 

201219 
NIEUWSBRIEF 

 

  

 

 

Nieuwsbrief december 2019 

  

 

1. Vijf provinciebesturen, vijf ambitieuze meerjarenplannen 

2. Vlaams Parlement bespreekt beleidsnota’s van de ministers 

3. VVP op bezoek bij minister Bart Somers  

4. Parlementaire Commissie Binnenlands Bestuur 

5. Provinciebesturen willen partner zijn in Vlaams klimaatbeleid 

6. Gemeenten aan zet inzake financiële stromen vanuit de Vlaamse overheid 

7. De provincie, uw streekmotor! 
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 1. Vijf provinciebesturen, vijf ambitieuze meerjarenplannen 

 

De afgelopen maanden werd in elke provincie hard gewerkt aan de meerjarenplannen 

2020-2025, die lokale besturen (incl. provinciebesturen) opmaken in het kader van de 

Beheers- en Beleidscyclus. In de decemberzittingen van de  5 provincieraden werden de 

ambitieuze plannen voorgelegd aan en besproken door de provincieraadsleden en in alle 

provincies werden de plannen ook goedgekeurd. 

 

2019 was geen gemakkelijk jaar, niet in het minst omdat het lot van de provinciebesturen 

een discussiepunt was tijdens de regeringsonderhandelingen. Maar het uiteindelijke 

Vlaams Regeerakkoord is voor elk provinciebestuur het startsein geweest voor een 

nieuwe, ambitieuze periode, waarin de provincies nóg meer en nóg sterker zullen inspelen 

op de hedendaagse vraagstukken die hen aanbelangen. 

 

Meer over het meerjarenplan van jouw provinciebestuur vind je via onderstaande link: 

• Provincie Antwerpen 

• Provincie Limburg 

• Provincie Oost-Vlaanderen 

• Provincie Vlaams-Brabant 

• Provincie West-Vlaanderen 

Voor een overzicht van de fiscaliteit van de Vlaamse Provincies 2020, klik hier. 

  

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/financien/ontvangsten-en-uitgaven/ontvangsten.html
http://www.limburg.be/beleidsverklaringen
https://pers.oost-vlaanderen.be/meerjarenplan-2020-2025-van-provincie-oost-vlaanderen
https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-vlaams-brabant-stel-haar-toekomstplannen-voor-op-312
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-begint-aan-eerste-jaar-meerjarenplanning-2020-2025
https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/56a7bc50-591c-4e78-848e-10e7f5489ee4/Fiscaliteit_Vlaamse_Provincies_2020.01.pdf


 

 2. Vlaams Parlement bespreekt beleidsnota's van de ministers 

 

De afgelopen weken ging in de verschillende Parlementaire Commissies de aandacht naar 

de beleidsnota’s van de Vlaamse ministers. De beleidsnota’s geven per beleidssector de 

grote strategische keuzes weer voor de gehele legislatuur. 

 

Op donderdag 19 december werden de beleidsnota's collectief goedgekeurd in de plenaire 

vergadering van het Vlaams Parlement. Klik hier voor de link naar de goedgekeurde 

beleidsnota's. 

 

De beleidsnota’s worden jaarlijks geactualiseerd door ‘beleidsbrieven’. Uiteraard zijn er 

voor het eerste jaar van de legislatuur geen beleidsbrieven beschikbaar. Vanuit de VVP 

geven we de nodige inhoudelijke opvolging aan de beleidsnota’s door het gesprek aan te 

gaan met de bevoegde ministers (zie hieronder). 

 

 3. VVP op bezoek bij minister Bart Somers  

 

Op 8 november werd een VVP-delegatie verwacht bij minister van Binnenlands Bestuur 

Bart Somers. VVP-voorzitter gedeputeerde Ann Schevenels lichtte er kort het VVP-

memorandum 'Samen één overheid' toe, waarbij ze het accent legde op het streven naar 

een efficiëntere overheid.  

  

Minister Somers bracht aan dat het de wil is van de Vlaamse Regering om de 

provinciebesturen na de projecten ‘interne staatshervorming’ (2009-2014) en ‘afslanking 

van de provincies’ (2014-2019) de nodige 'bestuurlijke rust' te geven, zodat ze zich volop 

kunnen concentreren op hun kerntaken, daarbij verwijzend naar de VVP-Ambitienota ‘Over 

het DNA van het provinciaal bestuursniveau’. 

 

De VVP-voorzitter bracht aan dat de VVP de beslissingen betreurt  om (1) de 

provinciebesturen uit te sluiten van de Commissie Decentralisatie, die gaat over 

de verdere decentralisering van Vlaamse bevoegdheden (specifiek met betrekking tot de 

grondgebonden bevoegdheden) naar de lokale overheden en (2) het provinciaal 

bestuursniveau niet te betrekken in het dossier ‘regiovorming’. 

 

 4. Parlementaire Commissie Binnenlands Bestuur: visie van de 

Vlaamse Regering ten opzichte van het provinciaal bestuursniveau 

Begin december heeft minister Somers zijn beleidsnota ‘Binnenlands Bestuur en 

Stedenbeleid’ toegelicht in het Vlaams Parlement (zie video vanaf 2.36.50). 

Samengevat stelde de minister het volgende:   

https://www.vlaanderen.be/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vvp-memoranda
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vvp-memoranda
https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/2e7ca98a-358d-4df8-b6ff-dd83ac786b6e/Ambitienota_2.0.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1346712#video


 

‘Het provinciaal niveau zelf vraagt bestuurlijke rust. De provinciebesturen zeggen dat ze 

reeds  zoveel hebben moeten hervormen de voorbije jaren dat ze vragen voor bestuurlijke 

rust. We zullen die bestuurlijke rust respecteren. Dat betekent dat we geen nieuwe 

bevoegdheden gaan toewijzen aan de provinciale besturen en dat we ook geen 

bevoegdheden gaan wegnemen bij de provinciale besturen tenzij de provinciale 

besturen en alle partijen in de meerderheid de mening zijn toegedaan dat het een 

goede zaak is. Maar in de mate dat daar geen consensus rond is en dat er geen 

bereidheid toe is, zal dit niet gebeuren. Ik denk dat we daarin helder moeten zijn vanaf het 

begin, dat we aldus een correcte respectvolle bestuurlijke rust organiseren.’ 

VVP vindt dit een positief uitgangspunt en kijkt uit naar een open dialoog met de 

verschillende ministers om tot de nodige afspraken te komen. 

Ter info: in het  wordt inderdaad enerzijds verwezen naar bestuurlijke rust tussen de 3 

bestuursniveaus, maar anderzijds wordt de focus in het VVP-memorandum gelegd op het 

streven naar meer interbestuurlijke samenwerking tussen de 3 bestuursniveaus in functie 

van efficiënter beleid. Deze laatste 'kaart' wordt momenteel door de Vlaamse Regering nog 

niet echt getrokken. 

 

Een volledig verslag van de debatten in de Commissie, vind je hier. 

 

 5. Provinciebesturen willen partner zijn in Vlaams 

klimaatbeleid 

 

Op 9 december keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-

2030 definitief goed. De provinciebesturen zijn al jaren een sterke actor in het klimaat- en 

energieverhaal. Dit gebeurt samen met diverse partners, zoals gemeenten, 

middenveldorganisaties, netbeheerders of sectororganisaties. Naast een eigen 

klimaat/energiebeleid ondersteunen en motiveren zij steden en gemeenten om het 

Burgemeestersconvenant te tekenen en een sterk lokaal klimaatbeleid uit te werken. De 

VVP is in die context al jaren vragende partij voor een doorgedreven interbestuurlijke 

samenwerking (zie supra). Ontdek meer op de website van je provincie, 

op vlaamseprovincies.be, of in onze Ambitienota. 

 

 

 
  

 

 6. Gemeenten aan zet inzake financiële stromen vanuit de 

Vlaamse overheid 

https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vvp-memoranda
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1507804
http://vlaamseprovincies.be/
https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/2e7ca98a-358d-4df8-b6ff-dd83ac786b6e/Ambitienota_2.0.pdf


 

Het Vlaams Regeerakkoord houdt heel wat nieuwe interessante financiële afspraken in met 

betrekking tot lokale besturen: onder meer inzake de responsabiliseringspremie voor de 

pensioenvorming (een dossier dat evenzeer gekend is op het provinciaal 

bestuursniveau…). 

Een overzicht van de tussenkomsten vanuit Vlaanderen naar de gemeenten kunt u 

raadplegen op:  https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-

werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord 

 

7. De provincie, uw streekmotor! 

De Limburgse deputatie zit vanaf 2020 in de cockpit van SALK 2.0 

De Vlaamse Regering zakte vrijdagmiddag 13 december af naar de Limburgse 

Cordacampus. Na de wekelijkse ministerraad stond de eindrapportering van het SALK op 

de agenda en werden er afspraken gemaakt over SALK 2.0. Opmerkelijk, de Limburgse 

deputatie neemt vanaf januari 2020 de leiding in de uitvoering van SALK 2.0. Lees meer in 

dit krantenartikel. 

 

Provincie West-Vlaanderen heeft plan klaar voor Brexit 

Provincie West-Vlaanderen wacht de Brexit niet af, maar wil en moet zich wapenen door 

actie te ondernemen tegen deze vormen van opkomend protectionisme. Daarom werd in 

het meerjarenplan van de provincie West-Vlaanderen alvast een budget, zo’n 3,5 miljoen 

euro, voorzien voor maatregelen die onder andere inzetten op het vrijwaren van de export. 

Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de aanvraag om extra Europese middelen te 

kunnen verkrijgen. Klik hier voor meer info. 

 

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt lokaal ondernemerschap met 

project 'Onderneem Er Op Uit' 

Op 22 november, op de Dag van de Ondernemer, lanceerde de provincie Oost-Vlaanderen 

het project 'Onderneem Er Op Uit'. Het project wordt vanaf het voorjaar 2020 uitgevoerd in 

verschillende steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen. Lokale besturen kunnen ermee 

inzetten op gedeelde ambtenaren lokale economie en digitale dienstverlening voor 

ondernemers. Ook de de input en participatie van de ondernemers zelf is een essentieel 

onderdeel van het project. Klik hier voor meer info. 

 

I²PCC Cleantechmissie naar China  

Eind november ging een aantal Vlaamse cleantechbedrijven op missie in China, om er 

hun hun expertise te presenteren aan geïnteresseerde Chinese bedrijven. De Vlaamse 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord
https://www.hln.be/in-de-buurt/hasselt/limburgse-deputatie-vanaf-2020-in-de-cockpit-van-salk-2-0~ae95b838/
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-west-vlaanderen-heeft-plan-klaar-voor-brexit
https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-oost-vlaanderen-lanceert-nieuw-project-onderneem-er-op-uit-en-ondersteunt-lokaal-ondernemerschap


provinciebesturen faciliteren de contacten met de Chinese bedrijven in hun Chinese 

zusterregio’s. De Cleantechmissie vond plaats in het kader van het I²PCC-

project (Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech), en sloot aan bij de 

economische prinselijke missie van België naar China. Meer info over de cleantechmissie:? 

Klik hier. 

 

Lancering Talentenbank 2.0 Vlaams-Brabant 

Op 13 december lanceerde Beweging.net, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, 

de Talentenbank, versie 2.0. Talenten en vacatures in het vrijwilligerswerk worden zo op 

een digitale manier met elkaar verbonden. Meer info? Klik hier. 

 

Kamp C (provincie Antwerpen) ontvangt 1000ste bezoeker 

Kamp C ontving vandaag de 1000ste burger die voor duurzaam bouwadvies aanklopt bij 

Kamp C in Westerlo. Het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw 

zette de Mechelse Georgette Gijsbers in de bloemetjes met een duurzaam cadeau. Elk jaar 

krijgen honderden particulieren die duurzaam willen bouwen of verbouwen onafhankelijk 

advies van Kamp C. Lees er hier meer over. 

 

Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar voor Geopark Schelde 

Delta en kandidaatstelling bij UNESCO 

Met de ondertekening van de intentieverklaring op 28 november in Antwerpen is een 

belangrijke stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta. De 

provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland nemen samen met 

EGTS Linieland van Waas en Hulst hierin het voortouw. Samen met zo’n 60 partners 

bestaande uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties werken zij samen aan het vormgeven van het Geopark en de kandidaatstelling 

bij UNESCO. Meer info? Klik hier. 

 

Provincie Antwerpen trekt met lokale mandatarissen naar Europa 

Ook voor lokale mandatarissen is Europa een belangrijk beleidsdomein. Daarom nodigen 

Europa Direct provincie Antwerpen, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in 

België en het Belgische Informatiebureau voor het Europees Parlement hen graag uit voor 

een bezoek aan de Europese instellingen. Tijdens dit bezoek ontdekken ze wat de EU te 

bieden heeft voor regionale en lokale besturen. Klik hier voor meer info. 

 

Provincie West-Vlaanderen investeert ruim miljoen euro in lokale 

klimaatprojecten 

Provincie West-Vlaanderen heeft beslist een miljoen subsidies te verlenen aan lokale 

besturen, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen voor de realisatie van 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/i2pcc.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/i2pcc.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/i2pcc/b-2-b-cleantechmissie-china.html
https://pers.vlaamsbrabant.be/lancering-talentenbank-20-op-1312
https://www.kampc.be/duurzaam/persoonlijk-bouwadvies
https://pers.oost-vlaanderen.be/vlaanderen-en-nederland-slaan-de-handen-ineen-voor-een-geopark-schelde-delta-en-kandidaatstelling-bij-unesco
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dienst-europa/europa-direct.html


 

klimaatprojecten. Enerzijds kent de provincie 1.034.939,20 euro toe aan twaalf projecten 

die passen in het provinciaal reglement dat zich richt op CO2-besparing. Daarnaast trekt de 

provincie ook 85.000 euro uit voor 27 projecten in het kader van ‘Gemeente voor de 

toekomst’, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu. Meer info? Klik hier. 

 

Meer nieuws vind je op de website van je provincie of op vlaamseprovincies.be 

Vragen of suggesties? Contacteer de verantwoordelijke stafmedewerker! 

 

8. Prettige feesten en een (bestuurlijk) 'rustig' 2020 gewenst ! 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/klimaatprojecten-lokale-ondersteuning
http://vlaamseprovincies.be/
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vvp-medewerkers

