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1. VVP streekmotor in hogere versnelling
Het centrale thema van het VVP memorandum naar de parlementsverkiezingen van vorig jaar
was ‘de interbestuurlijke samenwerking’. De VVP is er immers van overtuigd dat deze manier
van overheidsdenken en -doen ten bate komt van het ‘welzijn’ en de ‘welvaart’ van de
samenleving. Alvast zullen de Vlaamse provinciebesturen vanuit hun verantwoordelijkheden
daarbij de gebiedsgerichte samenwerking als leidraad nemen. Geen nieuwe structuren, geen
nieuwe ‘lagen’ maar wel doelgerichte samenwerking op touw zetten om zaken op te lossen. De
beleidsnota's van de Vlaamse ministers houden onder meer de nodige uitdagingen in. Vanuit
de VVP worden de nodige contacten gelegd.

2. Nieuw Vlaams regeerakkoord, een nieuwe bestuurlijke
reorganisatie ...
Over de bestuurlijke reorganisatie van Vlaanderen is er tijdens de laatste decennia heel wat
gezegd en geschreven geworden. Er was de Commissie bestuurlijke organisatie (1997), het
kerntakendebat (2001), het provinciedecreet (2005) met de vernieuwde missie van het
provinciaal bestuursniveau de interne staatshervorming (2009-2014), de afslanking van de
provincies (2014-2019),… daarbij kwam telkens het provinciebestuur onder druk te staan.
Het nieuw Vlaams regeerakkoord heeft het nu over de ‘regiovorming’ als bestuurlijke
‘probleemoplosser’… Vanuit de VVP kijken we uit hoe het één en het ander zal evolueren.
‘Kijken’ want de provinciebesturen worden niet betrokken in het proces…. Jammer, maar dit wil
echter niet zeggen dat we onverschillig staan ten opzichte van het gebeuren!

Vanuit de VVP zullen we intern‘analyseren’, ‘opvolgen’ en extern ‘communiceren’.
In deze bijdrage wordt er ‘geanalyseerd’ op basis van een korte historische schets en een
gesprek dat de leden van de RvB van de VVP hadden met prof. F. De Rynck. Lees meer

3. Hoe gaat het met de vrijwilligersverzekering?

Onlangs stelde volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, tijdens de vorige legislatuur
gedeputeerde van de provincie Limburg, aan Minister-President Jan Jambon (evenzeer
bevoegd voor cultuur) een parlementaire vraag over de stand van zaken van het dossier
‘vrijwilligersverzekering’. De VVP is uiteraard geïnteresseerd in dit dossier omdat de 5
provinciebesturen de vrijwilligersverzekering succesvol hebben opgestart maar omwille van het
project ‘afslanking van de provincies (2018)’ hebben moeten doorgeven aan de Vlaamse
overheid.Klik hier voor vraag en antwoord.

4. VVP in het Federaal Parlement
Op maandag 17 februari werd de VVP uitgenodigd in het Federaal Parlement om een
uiteenzetting te houden over het reilen en zeilen van het provinciaal bestuursniveau in
Vlaanderen voor een delegatie van Bosnische Volksvertegenwoordigers.
Aan de hand van een PPP werd ingegaan op het wetgevend kader (grondwet,
provinciedecreet), de bevoegdheden van de provincies
(https://www.vlaamseprovincies.be/dna), de bestuurlijke verhoudingen en de evolutie daarrond
tussen het provinciaal bestuursniveau en de Vlaamse overheid (Vlaams regeerakkoord), de
werking van de VVP (www.vlaamseprovincies.be) en de samenwerking tussen het provinciaal
bestuursniveau en Europa (https://www.vlaamseprovincies.be/categories/europa).
Ook de Waalse collega’s (APW, www.apw.be ) gaven een schets van de bestuurlijke evolutie
van het provinciaal bestuursniveau aldaar en hun relatie met de Waalse overheid.
foto nog toe te voegen met Bruno.

5. Provinciebesturen vragen vederzetting volwaardige rol bij
het adviseren over omgevingshandhaving

Het overlegplatform voor alle handhavingspartners in Vlaanderen, de VHRM (opgericht in 2010
als Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving en in 2015 uitgebreid tot Vlaamse Hoge
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu) zal op korte termijn worden ontmanteld. De VVP heeft
het mandaat binnen deze VHRM steeds actief ingevuld en de belangen van de provincies
actief verdedigd. VVP wil deze taken kunnen verderzetten en vraagt hiervoor aandacht aan
onze Minister Demir via een schrijven. Lees meer.

6. Nieuwe VVSG Directeur

Kris Snijkers heeft mvr. Mieck Vos, ondertussen kabinetschef van minister Somers, opgevolgd
als nieuwe directeur van de VVSG. Vanuit de VVP werd de kersverse directeur proficiat
gewenst en werd tevens de wens geuit om tot goede samenwerking en overleg te komen. De
heer Kris Snijkers is geen onbekende in politiek Brussel. Hij was tijdens de vorige legislatuur
eerst adjunct en daarna kabinetschef van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, mvr.
Liesbeth Homans. Eerder werkte hij al aan het Instituut voor de Overheid (KUL) en het
Kenniscentrum Vlaamse Steden. We duimen voor een goede interbestuurlijke samenwerking.

7. Voorzitterschap Minaraad
Op de Ministerraad van 24 januari 2020 heeft de Vlaamse Regering dhr. Walter Roggeman
benoemd tot voorzitter van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad). Dhr. Walter
Roggeman zetelt tevens namens de NVA-fractie in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. De
VVP wenst Walter Roggeman alvast veel succes en kijkt uit naar een constructieve
samenwerking binnen de Minaraad. Lees meer

8. De provincie uw streekmotor

Klimaatactieprogramma 2020-2025 goedgekeurd
De provincie Vlaams-Brabant keurde het klimaatactieprogramma 2020-2025 goed. Hiermee
wordt de transitie richting klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie tegen 2040
verdergezet. De provincie blijft daarvoor zowel lokale besturen, bedrijven, verenigingen als
individuele burgers stimuleren en ondersteunen tot het samen behalen van die
doelstellingen. Lees meer
Nieuw aanbod om versneld en veilig asbest te verwijderen
Limburg.net, provincie Limburg en De Huisdokter (Dubolimburg) lanceren een gezamenlijk
aanbod om veilig asbest te verwijderen en af te voeren. Dankzij dit nieuwe aanbod kun je
asbestafval door een gespecialiseerde firma veilig laten verwijderen, zelf afbreken en aan huis
laten ophalen of zelf naar het recyclagepark brengen. Lees meer
Op één jaar tijd 12% meer fietsers in provincie Antwerpen
Fietsostrades, een brug over het kanaal Bocholt-Herentals, een fietstunnel onder de Ring van
Geel, enz. Allemaal investeringen die renderen, zo blijkt uit de cijfers van de provinciale
Fietsbarometer. In 2019 noteerde die voor de provincie Antwerpen een stijging van 12% op
jaarbasis. Lees er meer over via deze link.
250.000 euro voor herbestemming landelijke kerken
“Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier. Toch moeten we in onze landelijke kernen
een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij we meerdere
functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken,” zegt Monique
Swinnen, Vlaams-Brabant gedeputeerde voor plattelandsbeleid. Lees meer.

Zestien nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek
Eind december werden zestien projecten goedgekeurd door het provinciaal
Management Comité in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor
plattelandsontwikkeling in de regio. De zestien projecten krijgen in totaal 640.301,63 euro
Europese, Vlaamse en provinciale steun. De projecten willen inzetten op het toerisme in de
regio, onder andere door de realisatie van een beleeftuin in Beveren aan de IJzer, de aanleg
van camperplaatsen in Keiem en het organiseren van meerdaagse staptochten in Heuvelland,
‘De Lukkefeesten’ in Lo-Reninge, het themajaar ‘De grote goesting’ van Toerisme
Westhoek/Westtoer en teambuildings in Kasteeldomein De Lovie (Poperinge) en het
polderdorp De Moeren (Veurne). Klik hier voor meer info.
West-Vlaanderen verlengt titel ‘Fair Trade Provincie’
De provincie West-Vlaanderen mag zich ‘Fair Trade Provincie’ blijven noemen. Het
herbevestigingsdossier van de Provincie werd door de Oxfam Wereldwinkels, Rikolto, 11.11.11
en Fairtrade Belgium in december 2019 goedgekeurd. West-Vlaanderen is al sinds 2013 ‘Fair
Trade Provincie’. De titel geeft aan dat de provincie en haar gemeenten eerlijke handel
wereldwijd en lokale duurzame landbouw een warm hart toedragen en er ook effectief werk van
maken.Lees hier meer.
Provincie Oost-Vlaanderen verleent projectsubsidies om lokale detailhandel en horeca te
ondersteunen
15 lokale besturen en 11 detailhandels-, middenstands- en horeca verenigingen ontvangen van
de provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie om de lokale detailhandel en horeca te
ondersteunen. Van 2014 tot 2019 mochten in totaal 195 projecten ter ondersteuning van de
detailhandel, uitgevoerd door lokale besturen en middenstands- en handelsverenigingen, een
subsidie ontvangen van in totaal 604 652,85 EUR. Klik hier voor meer info!

9. Evenementen

Open Ruimte Platform XL - 3 maart 2020
Op 3 maart organiseert het Open Ruimte Platform een evaluatie- en doorkijkmoment in het
Paleis der Academiën in Brussel. Bereid je voor op een dag vol getuigenissen, kennisdeling en
bakken energie om samen verder te sleutelen aan de programma's en initiatieven van het
Open Ruimte Platform! Klik hier
West-Vlaamse Natuurstudiedag - 7 maart 2020.
De West-Vlaamse Natuurstudiedag is de hoogdag voor iedereen, die van natuur houdt en meer

wil te weten komen over de fauna en flora van West-Vlaanderen. Elk jaar wordt ingezoomd op
een ander thema. In 2020 is het thema ‘Leven in de bodem’ met onder andere unieke lezingen
en workshops over de mol, kevers, schimmels, regenwormen en veel meer. Klik hier
21ste congres Lokale en Provinciale Politiek - Meer met minder? Anders en beter? De
lokale besturen uitgedaagd?! - 31 maart 2020
Het 21ste congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek van de
Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent vindt plaats op dinsdag 31 maart
2020. De voorbije tijd hadden de lokale ambtenaren en politici hun handen meer dan vol met
het uittekenen van hun plannen voor de komende jaren. Aan uitdagingen geen gebrek. Het
congres probeert dan ook aan de hand van verschillende keynotes (Koenraad De Ceuninck,
Kristof Steyvers en Peter Adriaenssens) en workshops, in de vorm van panelgesprekken ook
vanuit de VVP, een antwoord te bieden op talrijke actuele vragen waarmee de lokale besturen
‘worstelen’. Inschrijven Klik hier
Eerste Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken - 3 april

Op vrijdag 3 april 2020 organiseert Statistiek Vlaanderen de allereerste Dag van de Vlaamse
Openbare Statistieken. We willen een stand van zaken opmaken van de werkzaamheden van
Statistiek Vlaanderen en tijd maken voor kennisuitwisseling over nieuwe evoluties op vlak van
productie en verspreiding van openbare statistieken. Klik hier
Over dreigende droogte en waardevol water - 21 april 2020
De voorbije drie jaar kregen we in Vlaanderen te maken met langdurige droogte en
watertekort. Klimaatscenario’s voorspellen dat droogte in de toekomst nog vaker en intenser
zal voorkomen met grote gevolgen voor ons watersysteem zoals droogstaande beken, lage
grondwaterstanden, verminderde waterkwaliteit en lage waterpeilen in bevaarbare waterlopen.
Op 21 april organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een inspirerende studiedag over deze
uitdaging. Klik hier

10. Uitnodiging Algemene vergadering VVP - 24 april e.k.

Voor wie?: Alle provincieraadsleden zijn welgekomen
Wanneer? Vrijdag 24 april om 13u30 op het VVP secretariaat, Boudewijnlaan 20 te Brussel
De stemgerechtigde leden zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Agenda:
•
•

Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2019, rekening 2019 en begroting 2020
Aanpassing van de VVP statuten op basis van de vernieuwde wetgeving op de vzw’s

