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Nieuwsbrief oktober 2019 
 

 

1. Vlaams Regeerakkoord: een 'go' voor de provinciebesturen 

2. Vlaamse regering: een overzicht van de ministers 

3. Parlementaire Commissie Binnenlands Bestuur: wat met de provinciebesturen? 

4. VVP-Ambitienota bij de Vlaamse parlementairen 

5. Mieck Vos van VVSG naar kabinet Bart Somers 

6. Ontdek meer nieuwsberichten op vlaamseprovincies.be ! 

 

 

 1. Vlaams Regeerakkoord: een 'go' voor de provinciebesturen 
 

 

De Vlaamse provinciebesturen gaan er weer vol tegenaan! 

 

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers stelde expliciet dat, hoewel de 

onderhandelingen over de toekomst van het provinciaal bestuursniveau een hele tijd hebben 

geduurd, de Vlaamse regering met dit regeerakkoord de vraag om 'bestuurlijke rust en 

stabiliteit' (zie VVP-memorandum 2019) respecteert.  

 

De provinciebesturen kunnen zo hun werk met enthousiasme en een positieve aanpak 

verderzetten. De opmaak van de meerjarenplannen levert in elke provincie weer mooie 

initiatieven en creatieve ideeën op en de nodige uitdagingen om er samen voor te gaan. 

 

De VVP blijft ondertussen waakzaam. De Vlaamse Regering heeft (nog) geen antwoord 

geformuleerd op de essentiële vraag inzake interbestuurlijke samenwerking. In het 

regeerakkoord staat dan wel de lovenswaardige doelstelling om iets te doen aan de bestuurlijke 

verrommeling op het bovenlokaal niveau, door de verschillende structuren 

(als intercommunales, politiezones enz.) zo veel mogelijk te verenigen in de 'regiowerking'. 

Maar welke intenties heeft de Vlaamse Regering met deze regiowerking ten opzichte van het 

provinciaal bestuursniveau? 

 

De VVP zal deze en andere evoluties nauwgezet opvolgen, net om de provinciebesturen de 

ruimte te geven daadkrachtig beleid te blijven voeren (zie verder punt 3). 

 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=afd4028581&e=ba1858b294


 

 

 2. Vlaamse regering: een overzicht van de ministers 
 

Om tot constructieve afspraken te komen en de beleidsdoelen interbestuurlijk af te stemmen, 

heeft de VVP de verschillende vakministers gecontacteerd voor een gesprek. Op vrijdag 8 

november 2019 zal zo een eerste gesprek plaatsvinden met minister Bart Somers, bevoegd 

voor onder meer Binnenlands Bestuur. Uiteraard brengen we verder verslag uit in onze 

volgende nieuwsbrieven.   

 

 

Foto: fdfa.be 

 

De ministers van links naar rechts: 

   

• Lydia Peeters (Open VLD):  

Mobiliteit en Openbare Werken 

  

Klik hier voor haar contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Ben Weyts (N-VA): 

Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport en Vlaamse Rand 

 

Klik hier voor zijn contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=437205a8ce&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=59fcf1c0ac&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9996a5f39a&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9e7ffc99e5&e=ba1858b294


 

• Wouter Beke (CD&V): 

Welzijn en Armoedebestrijding 

 

Klik hier voor zijn contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Bart Somers (Open VLD): 

Binnenlands Bestuur en Samenleven 

 

Klik hier voor zijn contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Matthias Diependaele (N-VA): 

Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

 

Klik hier voor zijn contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Jan Jambon (N-VA):  

Minister-president, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, 

Cultuur en ICT 

 

Klik hier voor zijn contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Benjamin Dalle (CD&V): 

Brussel, Jeugd en Media 

 

Klik hier voor zijn contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Hilde Crevits (CD&V):  

Werk, Economie, Innovatie en Landbouw 

 

Klik hier voor haar contactgegevens en kabinetsmedewerkers 

   

• Zuhal Demir (N-VA): 

Omgeving, Energie, Toerisme en Justitie 

 

Klik hier voor haar contactgegevens en kabinetsmedewerkers   

   

 

 
 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=abc0b70874&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=03009bc28c&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=2fb668f483&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=2d9efa7661&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5538bf5b59&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=91128456c5&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9d194a1f4e&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=b91e53bd31&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=037e1b0ead&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=44c4cfdae8&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=563020d6d0&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5477cf1bf7&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7576a50239&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ab99468b06&e=ba1858b294


 

 3. Parlementaire Commissie Binnenlands bestuur: wat met de 

provinciebesturen? 
 

 

Op dinsdag 22 oktober 2019 kwam de Parlementaire Commissie Binnenland voor het eerst 

samen. In het kader van het Vlaams Regeerakkoord bevroeg oud-gedeputeerde Ludwig 

Vandenhove er Vlaams minister voor binnenlands bestuur Bart Somers over de visie van de 

Vlaamse Regering inzake ‘interbestuurlijke samenwerking en specifiek de rol van het 

provinciaal bestuursniveau’. Samengevat verwees de minister naar het Vlaams Regeerakkoord 

waarin geen sprake is van een verdere ‘afslanking’ van het provinciaal bestuursniveau: de 

provincies krijgen dus de gevraagde 'rust' (zie punt 1). 

 

Herbekijk het debat in de Commissie hier. De vraag komt aan bod vanaf minuut 23. 

 

Ter opvolging van zijn parlementaire vraag en het antwoord van de minister heeft Vandenhove 

aan Commissievoorzitter Kris Van Dijck gevraagd een hoorzitting te organiseren met de VVP 

over de rol van de provinciebesturen en de interbestuurlijke samenwerking. Een dergelijke 

hoorzitting kan de basis vormen voor een grondigere en meer diepgaande gedachtewisseling 

met minister en parlement. 

  

   

 

 4. VVP-Ambitienota bij de Vlaamse parlementairen  
   

 

In aanloop naar de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 2 oktober 2019, 

bezorgde de VVP alle parlementsleden haar ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal 

bestuursniveau'. Heel wat parlementsleden lieten ondertussen de nodige woorden van 

appreciatie geworden - waarvoor uiteraard onze dank! Vanuit de VVP hopen we dan ook dat dit 

de basis mag vormen van een goede samenwerking. Het is alvast onze intentie om verder de 

nodige initiatieven te nemen richting het 'Vlaams halfrond'. 

  

 

 

 5. Mieck Vos van VVSG naar kabinet Somers  
 

Minister Bart Somers stelde intussen Mieck Vos aan als kabinetschef voor het vakkabinet 

Samenleven en Binnenlands bestuur. Mieck Vos is uiteraard geen onbekende bij de lokale 

besturen. Als directeur van de VVSG verdiende zij al vlug de nodige strepen in politiek Brussel 

en kwam ze ook geregeld op de VVP langs om tot afstemming en samenwerking te komen.  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c12b336441&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=8fc9c209be&e=ba1858b294


 

 

foto: VVSG 

 

We wensen Mieck Vos vanuit de VVP van harte proficiat en hopen op een succesvolle 

verdere samenwerking! 

 

 

6. Ontdek meer nieuwsberichten op vlaamseprovincies.be ! 
 

 

Op onze website kunt u de inhoudelijke werking van de VVP opvolgen. 

Vragen of suggesties? Contacteer de verantwoordelijke stafmedewerker! 

  

 

 


