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Voorwoord
Met nieuwe moed…
1 januari 2014 was het startsein om de opties die gemaakt werden in het kader van het project
‘Interne Staatshervorming’ (zie Vlaamse regering 2009-2014) te implementeren in het beleid van de
provincies.
Zowel voor welzijn, cultuur, sport als voor jeugd werden, na heel wat discussie, er duidelijke
afspraken gemaakt tussen de betrokken ministers en de provinciebesturen. Deze afspraken werden
daarenboven decretaal vastgelegd en verder verfijnd in Bestuursakkoorden. Zowel de Vlaamse
regering, het Vlaams parlement als de provincies zaten, na heel wat onderhandelen, op één lijn en
waren er van overtuigd dat de genomen afspraken de efficiëntie van de bestuurlijke organisatie in
Vlaanderen ten goede zou komen.
Voor de provinciebesturen was er aldus een nieuwe tijd aangebroken…
Zowel het beleid als de provinciale diensten werden in functie van de nieuwe interbestuurlijke
afspraken gereorganiseerd. Daarenboven werd door de provincies ‘de tering naar de nering gezet’
want de invoering van het nieuwe provinciale takenprofiel ging gepaard met de overdracht van heel
wat financiële middelen vanuit de provincies naar Vlaanderen.
Het VVP jaarverslag 2013 geeft een duidelijke schets hoe het project ‘interne staatshervorming’
zowel inhoudelijk als financieel voor de provinciebesturen verliep en wat daarbij de ondersteunende
rol was van de VVP.
maar was vlug voorbij…
Toen op 23 juli de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse regering hun regeerakkoord voorstelden
bracht dit toch de nodige schok te weeg bij de provincies. Vanaf 2017 zouden de provincies in het
geheel geen persoonsgebonden en culturele bevoegdheden mogen uitvoeren! Gedaan met de
nieuwe decreten. Gedaan met de gezamenlijk onderhandelde Bestuursakkoorden! Gedaan met het
nieuw elan!
Daarenboven zou het provinciefonds verdwijnen en de provinciale opcentiemen op de onroerende
voorheffing omgezet worden in een jaarlijkse Vlaamse dotatie. Zowel wat betreft bevoegdheden als
fiscaliteit houdt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een zware deuk in voor de provinciale
autonomie, gegarandeerd in art. 41 en 162 van de Grondwet.
Uiteraard beïnvloedde dit nieuwe Vlaamse regeerakkoord (2014-2019) de VVP werking in het najaar
2014.
Het voorliggend jaarverslag gaat dieper in op de hierboven geschetste evolutie.
Wij willen via deze weg alle bestuursleden, provinciemandatarissen en personeelsleden van de
provincies danken om in het kader van de werking van de VVP het nodige engagement tot stand te
brengen om de toekomst van de provincies te vrijwaren.
Raymond VAN LOOCK
Directeur

Marc VANDEPUT
Voorzitter
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Deel 1: Bestuur
Bestuursorganen1
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is in 2014 als volgt samengesteld:
VANDEPUT Marc, gedeputeerde, provincie Limburg, Voorzitter
BRUGGEMAN Hilde, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen
CALUWE Ludwig, gedeputeerde, provincie Antwerpen
COUCKUYT Eddy, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen
CUYPERS Anne, provincieraadslid, provincie Limburg
DE CUYPER Bernard, provincieraadslid, provincie West-Vlaanderen
FLORQUIN Marc, provincieraadslid, provincie Vlaams-Brabant
GEYSEN Kris, provincieraadsvoorzitter, provincie Antwerpen
HERTOG Peter, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen
JANSSENS Dirk, provincieraadslid, provincie Vlaams-Brabant
LEMMENS Luk, gedeputeerde, provincie Antwerpen
NAEYAERT Bart, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen
ROBIJNS Luc, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant werd vervangen door mvr. ROEFS Tie,
gedeputeerde.
ROTTGER Rik, gedeputeerde, provincie Antwerpen
RUTTEN Leopold, provincieraadslid, provincie Limburg
SWINNEN Monique, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant
VANDENHOVE Ludwig, gedeputeerde, provincie Limburg
VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen
VEREECKE Carl, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen
WILLEMS Annick, provincieraadslid, provincie Oost-Vlaanderen

VAN LOOCK Raymond, directeur VVP
VINZENT Stefanie, secretaris

1

Op 1 januari 2015
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De Raad van Bestuur kwam in 2014 samen op volgende data:
20 januari; 17 februari, 28 april; 16 juni; 20 oktober en 17 november;

zitting van de Raad van Bestuur
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Bureau
Het VVP-bureau, zijnde het dagelijks bestuur van de VVP, kwam tijdens het afgelopen werkjaar
samen op 6 januari, 3 februari, 10 maart, 28 april, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 15
september, 6 oktober, 3 november en 1 december,

Vlnr: mevrouw Stefanie VINZENT (secretaris VVP), mevrouw Myriam VANLERBERGHE (gedeputeerde West-Vlaanderen), de heer Ludwig
VANDENHOVE (gedeputeerde Limburg), mevrouw Hilde BRUGGEMAN (gedeputeerde Oost-Vlaanderen), de heer Ludwig CALUWÉ
(gedeputeerde Antwerpen), de heer Marc VANDEPUT (gedeputeerde Limburg, tevens VVP-voorzitter), de heer Kris GEYSEN
(provincieraadsvoorzitter Antwerpen), de heer Carl VEREECKE (gedeputeerde West-Vlaanderen), mevrouw Monique SWINNEN
(gedeputeerde Vlaams-Brabant), de heer Raymond VAN LOOCK (directeur VVP)

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:


Marc VANDEPUT, voorzitter, gedeputeerde Limburg



Hilde BRUGGEMAN, eerste ondervoorzitter, gedeputeerde Oost-Vlaanderen



Myriam VANLERBERGHE, tweede ondervoorzitter, gedeputeerde West-Vlaanderen



Carl VEREECKE, penningmeester, gedeputeerde West-Vlaanderen



Ludwig VANDENHOVE, gedeputeerde Limburg



Ludwig CALUWE, gedeputeerde Antwerpen



Monique SWINNEN, gedeputeerde Vlaams-Brabant



Kris GEYSEN, provincieraadsvoorzitter Antwerpen



Alexander VERCAMER, adviserend lid, gedeputeerde Oost-Vlaanderen en voorzitter College
van Gedeputeerden



Raymond VAN LOOCK, directeur VVP



Stefanie VINZENT, secretaris Bureau
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Daarnaast is er ook nog overleg op het niveau van:

College van Provincieraadsvoorzitters
College van P-voorzitters is samengesteld uit volgende leden
-

de heer Kris GEYSEN, provincie Antwerpen en tevens voorzitter van het college

-

mevrouw An HERMANS, provincie Vlaams-Brabant

-

mevrouw Eliane SPINCEMAILLE, provincie West-Vlaanderen

-

de heer Marc DE BUCK, provincie Oost-Vlaanderen

-

de heer Gilbert VAN BAELEN, provincie Limburg

Vlnr: de heer Kris Geysen (provincie Antwerpen), mevrouw An Hermans (provincie Vlaams-Brabant) , mevrouw Eliane Spincemaille
(provincie West-Vlaanderen), de heer Marc De Buck (provincie Oost-Vlaanderen), de heer Gilbert Van Baelen (provincie Limburg)

College van Gedeputeerden
Twee à drie maal per jaar komt ook het voltallig College van Gedeputeerden samen en dit onder
voorzitterschap van gedeputeerde Alexander VERCAMER.
Het college heeft als doelstelling om overleg te plegen tussen de dertig gedeputeerden over actuele
bestuurlijke aangelegenheden. Het VVP-secretariaat staat hierbij ten dienste van het college.
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College van Provinciegriffiers
De draaischijf met betrekking tot de a-commissies is het College van Provinciegriffiers.


de heer Albert DE SMET, Oost-Vlaanderen (voorzitter College van Provinciegriffiers)



de heer Geert ANTHIERENS, West-Vlaanderen



de heer Danny TOELEN, Antwerpen



de heer Marc COLLIER, Vlaams-Brabant



mevrouw Renata CAMPS, Limburg

zie p. 24: Samenwerking VVP-college van Provinciegriffiers

Vlnr: de heer Danny TOELEN (provincie Antwerpen), de heer Geert ANTHIERENS (provincie West-Vlaanderen), de heer Albert DE SMET
(provincie Oost-Vlaanderen), mevrouw Renata CAMPS (provincie Limburg), de heer Marc COLLIER (provincie Vlaams-Brabant)

Financieel beheerders
Het college van financieel beheerders heeft een gelijkaardige structuur als deze van het College van
Provinciegriffiers. De VVP doet geregeld beroep op de leden van het College o.m. voor de opmaak
van de jaarlijkse analyse van de provinciale budgetten en het jarlijks overzicht van de provinciale
fiscaliteit. Zie VVP-website, bestuurszaken, financiën.
Het college wordt voorgezeten door de heer Patrick BRAET (W.Vl.). Leden zijn: mvr. Céline EYNATTEN
(Vl. Br.), Wilfried VAN GORP (Antw.), Stefaan DESMET (O.Vl.) en Bérengère ADRIAENS (Lim.).
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Eremandatarissen
Sinds enkele jaren is er een groep van ere gedeputeerden, ere provincieraadsvoorzitters en ere
provinciegriffiers interprovinciaal actief. De groep wordt voorgezeten door de heer Jan VALLAEYS, ere
gedeputeerde Oost-Vlaanderen en tevens oud voorzitter van de VVP (periode: 1994 - 1996).
Daarnaast is mevr. Greta THOOFT, oud-secretaris van de VVP, secretaris van deze vriendenkring.
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Deel 2: Structuur en Organisatie van de VVP

1 Uitgangspunt

Naast de statutaire werking van de VVP, via Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en
dagelijks bestuur is de VVP-werking hoofdzakelijk gebaseerd op een samenwerkende structuur
tussen beleids- en ambtelijke commissies.
Daarnaast is er geregeld overleg tussen VVP, de ministeriële kabinetten en de Vlaamse
administratie.
De personeelsleden van het VVP-secretariaat zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke
ondersteuning, afstemming en opvolging.

Het VVP-secretariaat is in 2014 samengesteld uit volgende personen:


Directeur: Raymond VAN LOOCK



Stafmedewerkers:



o

Peter GORLÉ: ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning

o

Hilde REKKERS: welzijn, wonen, ontwikkelingssamenwerking en erediensten

o

Evi HERELIXKA: platteland, landbouw, water, natuur en milieu

o

Gert JANSEN: cultuur, jeugd, communicatie en sport

o

Hans BONNARENS: Europa, economie, toerisme en mobiliteit

Secretariaat:
o

Stefanie VINZENT (VVP-secretaris (Bureau, RvB en AV, coördinatie secretariaat
en tevens syndicus van het gebouw)

o

Lynn BRABANTS, secretariaatsmedewerkster (verliet de VVP op 17 oktober)

Huisvesting
VVP-secretariaat is gelegen op de Boudewijnlaan, 20 te Brussel.
VVP beschikt over 2 verdiepingen. Een derde verdieping, ingericht als vergaderruimte, wordt
gedeeld met het POV.
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2 Overzicht huidige bevoegdheden en samenwerking met de provincies

2.1 Bestuurlijke bevoegdheden

o

o

Statutaire organen
o

Jaarlijks A.V.

o

Maandelijks RvB

o

Maandelijks Bureau

Niet statutaire organen
o

College van Gedeputeerden

o

College van Provinciegriffiers: maandelijkse bijeenkomst (zie aanvullend infra:
werkgroepen)

o

College van Provincieraadsvoorzitters

o

College van financieel beheerders: 2 maandelijkse bijeenkomst (wordt niet
opgevolgd vanuit het VVP-secretariaat)

o

Beleidssectoren
o

Algemeen: algemene opvolging van de evoluties binnen de verschillende
beleidssectoren via de VVP-medewerkers

o

Specifiek: Binnenlandse aangelegenheden (opvolging provinciedecreet,
provinciale financiën,…)

o

o

o

De a-commissie ‘erediensten’: voorzitter H. DOCKX

o

b-commissie ‘personeel’: voorzitter gedeputeerde J. DEKEYSER

o

a-commissie ‘personeel’: voorzitter provinciegriffier A. DE SMET

o

Afgevaardigden comité C: I. Dellaert, P. SOMMEN en P. DE HERTOG

o

Werkgroep ‘erediensten’: voorzitter H. DOCKX

o

VVP afgevaardigde ‘auditcomité’: gedeputeerde F. SMEETS

o

VVP afgevaardigde werkgroep ‘audit’: financieel beheerder S. DESMET

Stafmedewerkers
o

14-daagse staf

o

Wekelijks gesprek met stafmedewerkers

o

Opvolging secretariaatswerkzaamheden

Extern
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o

Lid van de redactieraad STUUR, tijdschrift voor lokale leidinggevenden.

o

Vertegenwoordiging van de provincies in VLABEST (Vlaamse adviesraad
binnenlands bestuur) door R. VAN LOOCK en L. VANSUMMEREN (Limb.)

Specifiek:
o

Coördinatie: project ‘afslanking provincies’ in overleg met VVP-bureau, de betrokken
b-commissies (samengesteld uit gedeputeerden) en a-commissies (samengesteld uit
leidinggevende personeelsleden).
VVP heeft 3 vertegenwoordigers in het projectteam zijnde M. VANDEPUT (VVPvoorzitter), H. BRUGGEMAN (VVP-ondervoorzitter) en M. SWINNEN (VVP-bureaulid).
Het projectteam is in 2014 niet samen gekomen.
Wel werd er tussen de betrokken sectorministers (welzijn, cultuur, sport en jeugd)
bilateraal overleg gevoerd met de verantwoordelijke sectorgedeputeerden.

o

Coördinatie: project ‘decentralisatie’
Voor de concrete opvolging van dit project wordt beroep gedaan op volgende
afgevaardigden van de provincies:
Stuurgroep
VVP heeft 2 vertegenwoordigers: M. VANDEPUT, VVP-voorzitter en gedeputeerde
van Limburg en C. VEREECKE, VVP-bureaulid en gedeputeerde van West-Vlaanderen.
Daarnaast werden volgende afgevaardigden vanuit de VVP in de verschillende
werkgroepen aangesteld:
Werkgroep ‘Organieke regelgeving’
Algemeen: de heer G. ANTHIERENS, provinciegriffier West-Vlaanderen,
Specifiek rechtspositieregeling: de heer A. DE SMET, provinciegriffier OostVlaanderen
Werkgroep ‘welzijn’
Mevrouw Monique SWINNEN, gedeputeerde Vlaams Brabant en mevrouw R. DE
BOECK, directeur welzijn Limburg.
Werkgroep ‘omgeving’
De heer R. RÖTGER, gedeputeerde provincie Antwerpen en de heer W. LUX,
directeur ruimtelijke ordening en omgeving. Specifiek leefmilieu: de heer P. NORO,
directeur West-Vlaanderen en specifiek water: de heer D. SOENS, directeur
Antwerpen.
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Werkgroep ‘economie en werk’
De heer G. VERSNICK, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen en mevrouw G.
DENHAEN, directeur economie Vlaams Brabant.
Werkgroep ‘wonen’
De heer T. DEHAENE, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant en de heer T. RAES,
directeur woonbeleid Vlaams Brabant.
Werkgroep ‘vrije tijd’
De heer L. LEMMENS, gedeputeerde provincie Antwerpen en de heer L. ELST,
directeur ‘vrije tijd’, Vlaams Brabant.

2.2 Opvolging beleidssectoren

RUIMTELIJKE ORDENING


b-commissie ‘ruimtelijke ordening: voorzitter C. VEREECKE (W. Vl.)



a-commissie ‘ruimtelijke ordening’: voorzitter W. LUX (Antw.)



werkgroepen:
o

Bouwvergunningen: roterend voorzitterschap

o

Ruimtelijke planning: voorzitter M. VAN GINNEKEN (Vlaams-Brabant)

TASK-FORCE OMGEVINGSVERGUNNING


voorzitter K. DE WULF (W.VL)
Deze werkgroep zal op termijn de werkgroepen "Milieu - vergunningen" en
"Bouwvergunningen" aansturen. Gezien er nog vergunningen zullen worden verleend
met een apart milieu- of bouw - luik zullen deze werkgroepen blijven verder bestaan,
maar allicht regelmatig samen vergaderen voor de gecombineerde projecten.
-

Werkgroep Handhaving: voorzitter G. DE SCHUTTER (Provincie Antwerpen)

-

Werkgroep Milieuvergunningen: voorzitter R. BARZEELE (Oost-Vlaanderen)

OVERLEGFORA


Mina-raad samen met collega E. HERELIXKA (VVP)



SARO: M. CROMHEECKE (O. Vl.)



AGIV: C. VEREECKE (W. Vl.)
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Vertegenwoordiging VVP in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu:
Effectief: G. DE SCHUTTER (provincie Antwerpen)
Plaatsvervanger: R. BARZEELE (provincie Oost-Vlaanderen)

PLATTELAND


b-commissie ‘platteland’: voorzitter I. MOORS (Lim.)



a-commissie ‘platteland’: voorzitter K. VERHOEST (W. Vl.)

LANDBOUW


b-commissie ‘landbouw’: voorzitter I. MOORS (Lim.)



a-commissie ‘landbouw’: voorzitter D. HUYGENS (O.Vl.)

WATER


b-commissie ‘water’: voorzitter P. HERTOG (Oost-Vl.)



a-commissie ‘water’: voorzitter D. SOENS (Antw.)

MILIEU


b-commissie ‘leefmilieu’: voorzitter R. RÖTTGER (Antw.)



a-commissie ‘leefmilieu’: voorzitter P. NORRO (W. Vl.)



werkgroepen:
o

NME

o

Duurzame ontwikkeling

o

Klimaat

o

Interprovinciaal kenniscentrum milieu

o

Natuur

o

Bosgroepen en regionale landschappen



MINA-raad (zie hoger)



Redactieraad Buitenkans (magazine VLM), redactieraad Vilt-TeeVee



Toezichtscomité PDPO III



o

Effectief lid: gedeputeerde M. SWINNEN

o

Plaatsvervanger: VVP-stafmedewerker

Overleg tussen de coördinatoren van bosgroepen en regionale landschappen.
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Contactpersoon Bosgroepen: J. SEYNAEVE (Bosgroep Zuiderkempen)
Contactpersoon Regionale landschappen (VORL): D. CUVELIER (RL West-Vlaamse
Heuvels)
Contactpersoon Boskoepel: F. DE BEIR, B. de MAERE D'AERTRYCKE


De VVP is via provinciale ambtenaren ook vertegenwoordigd in verschillende
werkgroepen van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en het
Interbestuurlijk Plattelandsoverleg

TOERISME


b-commissie ‘toerisme’: voorzitter M. SWINNEN (Vl. Br.)



a-commissie ‘toerisme’: voorzitter S. GHEYSEN (W. Vl.)

Opm.: de a-commissie is samengesteld uit afgevaardigden van de Provinciale Toeristische
Organisaties ( PTO’s)
‘Logeren in Vlaanderen’: mvr. S. VAN LAERE, directeur
Logeren in Vlaanderen is als vzw opgericht door de vijf PTO’s en de Vlaamse Federatie voor
Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw. Er zijn, met inbegrip van de directeur, 6 mensen
tewerkgesteld.
Hun takenpakket bestaat vooral uit de belangenbehartiging van de (kleinschalige) logies in
Vlaanderen, het geven van vormingen voor de aangesloten logiesbedrijven, het toekennen
en controleren van doelgroepen- en belevingslabels, en het ontwikkelen en voeren van een
gemeenschappelijk marketingbeleid voor deze logiesbedrijven.
In de schoot van ‘Logeren in Vlaanderen’ bestaat eveneens een marketingwerkgroep
waarin marketingconsulenten van de vijf provincies overleggen over een
gemeenschappelijke manier van werken op het vlak van marketingbeleid. De VVPstafmedewerker is niet aanwezig op deze werkgroep.

OVERLEGFORA


Raadgevend Comité (RACO) Toerisme Vlaanderen: PTO’s vertegenwoordigd door
S. GHEYSEN (West-Vlaanderen).

MOBILITEIT


b-commissie ‘mobiliteit’: voorzitter T. Dehaene (Vl. Br.)
15 / 65



a-commissie ‘mobiliteit’: voorzitter C. Brouwers (Antw.)



werkgroepen:
o

Fietsbeleid

o

Woon werk

o

Trage wegen

o

PMP

OVERLEGFORA


MORA (mobiliteitsraad): E. VAN SNICK (O. Vl.) en M. VANHEE (Antw.)

ECONOMIE


b-commissie ‘economie’: voorzitter G. VERSNICK (O. Vl.)



a-commissie ‘economie’: voorzitter G. DENHAEN (Vl.-B)



werkgroepen:
o

Detailhandel: G. CASTERMANS (Antw.)

o

Sociale economie: M. FRANS (Vl. Br.) en H. BONNARENS (VVP)

OVERLEGFORA


Raadgevend comité (RACO) Agentschap Ondernemen: R. CASTEELS (Vl.-B)



Adviescomité kwaliteit van IN|C: I. VANHOUTTEGHEM (W.Vl.)

EUROPA


b-commissie ‘Europa’: voorzitter G. VERSNICK (O.Vl.)



a-commissie ‘Europa’: voorzitter J. AMPE (Vl.-B)

Specifiek:


VVP participeert in CEPLI, de Europese Confederatie van Lokale Intermediaire
besturen. VVP draagt eveneens voor 1.250,00 euro bij aan de werking van deze
organisatie.
De voorzitter van de VVP, M. VANDEPUT, maakt deel uit van het Bureau van CEPLI en
de VVP-stafmedewerker Europa neemt deel aan de Technische Werkgroepen van
CEPLI.
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VVP participeert in Vleva (Vlaams Europees verbindingsagentschap) voor ¼ in de
loonlast van een stafmedewerkster, mvr. J. HOFMANS.
Vleva zorgt voor:
o

Monitoren, verwerken en bekendmaken op maat (via website,
nieuwsbrief, ad hoc mailing) van informatie m.b.t. relevante Europese
thema’s met focus op volgende, specifieke thema’s (zoals gekozen door acommissie Europa):


Algemene groepsvrijstellingsverordening, staatssteunregels en de
afhandeling / wijze waarop wordt gewerkt met EU projecten met
inkomsten (maken van funding gap nodig voor projecten >
€1.000.000)



Gemeenschappelijk Strategisch Kader



Toekomstige en gewijzigde subsidiekanalen (EFRO, ESF, …)



Vlabest- en SARiV-thema’s: multi level governance, subsidiariteit,
taken van (provinciaal) medebeheer, andere standpunten over EU

o



Belevingseconomie



Toerismeluik in COSME 2014-2020

Eerstelijnsinformatie (= doorgeven van relevante links en documenten
zonder bijkomende verwerking) over andere Europese thema’s, op vraag.

o

Kennisopbouw voor de organisatie en zijn leden d.m.v. de organisatie van
een specifieke workshops of informatiemomenten over gekozen thema’s.

o

Gebruik van het ruime EU-netwerk van Vleva (Vlaamse EU-ambtenaren,
regio’s, regionale netwerken) om


nuttige (high level) contacten op vraag te faciliteren



geïnformeerd te worden over bewegingen en veranderingen
binnen verschillende Europese netwerken die werken rond
regionaal beleid en structuurfondsen, innovatie en slimme
specialisatie (bv. ERRIN), …

o

Vleva-lid kenbaar maken op de Europese scène via o.m. opportuniteiten te
creëren, waar mogelijk te spreken op Europese evenementen (incl. op
vleva-evenementen).

o

Ontwikkeling, actualisering en terbeschikkingstelling van EU-subsidiewijzer.
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o

Online EU-partnersearchtool + doorsturen van partneroproepen van het
vleva-lid via netwerk EU-regio’s.

o

Input voor en organisatie van informatiesessies en netwerkmomenten voor
een specifieke doelgroep, thema of EU-subsidieoproepen/programma’s, op
vraag.

o

Deelname, via Vleva-lidmaatschap2, aan bepaalde “gesloten” evenementen
(waar VVP zelf geen plaats mag/kan opnemen).

o

Gebruik van Vleva-faciliteiten (tegen verminderd tarief).

o

Publicatie van EU-standpunten van de Vereniging van Vlaamse Provincies
op de Vleva-website (www.vleva.eu)

WONEN


b-commissie ‘wonen’: voorzitter M. VANLERBERGHE (W.Vl.)



a-commissie ‘wonen’: voorzitter T. RAES (Vl. Br.)

Tevens:


Stuurgroep en werkgroepen in het kader van het protocol interbestuurlijke
samenwerking’.



Via de heer T. RAES is de VVP vertegenwoordigd in de Vlaamse Woonraad.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


b-commissie ‘ontwikkelingssamenwerking’: voorzitter J. de BETHUNE (W.Vl.)



werkgroep ‘ontwikkelingssamenwerking / Kleur Bekennen’

In het bijzonder: participatie aan het federaal project ‘Kleur Bekennen’

WELZIJN


b-commissie ‘welzijn’: voorzitter F. SMEETS (Lim.)



a-commissie ‘welzijn’: voorzitter R. DE BOECK (Lim.)



Werkgroepen met VVP vertegenwoordiging:
o

Sectorwerkgroep ‘welzijn’ in het kader van het project ‘afslanking provincies’:
voorzitter J. BROUNS (kabinet minister J. VANDEURZEN)

2

Vleva-lidmaatschap 2013: CEPS, EPC, ERRIN, Friends of Europe
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o

sectorwerkgroep ‘gelijke kansen’ in het kader van het project ‘afslanking
provincies’: voorzitter M. VANACKERE (kabinet minister L. HOMANS)

o

interambtelijk overleg ‘welzijn volksgezondheid en gezin’: voorzitter R. DE
BOCK (Lim;)

o

periodiek overleg platform ‘welzijn en gezondheid’: voorzitter R. DE BOECK
(Lim.)

o

werkgroep ‘sociale planning’: J. DHOOGE, Vl-Br.

o

werkgroep ‘sociale kaart’: P. WERBROUCK (O.-Vl)

o

technische werkgroep ‘website vrijwilligerswerk’: L. PELSMAKERS (Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk)

o

overleg provinciale ‘steunpunten’ + ‘Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk’: K. DE
VROEY (Welzijn en samenleving)

o

‘Ronde Tafel Arbeidszorg’: voorzitter L. DE WITTE (Vl-Br.)

o

‘Kerngroep arbeidszorg’: voorzitter M. FRANS (Vl-Br.)

o

Werkgroep ‘wachtlijsten arbeidszorg’ : voorzitter G. HUYGEBAERT (O.-Vl.)

o

Adviesgroep ‘zorgnetwerken en armoedebestrijding’: W. BROOS (Vl-Br.)

o

Stuurgroep ‘kinderarmoedebestrijding’: voorzitter J. VANREPPELEN (VVSG)

o

Interprovinciaal overleg ‘Dak- en thuisloosheid’: H. REKKERS (VVP)

o

Vlaamse stuurgroep ‘dak- en thuisloosheid’: voorzitter C. BEYERS (Welzijn en
samenleving)

o

Integrale ‘jeugdhulp, Vlaanderen & provincies’: voorzitter M. PUTTAERT
(Welzijn, volksgezondheid en gezin)

o

Technische commissie ‘digitaal netwerk kortverblijf’: voorzitter F. MEYFROODT
(O-Vl.)

o

Ad hoc werkgroepen in het kader van het welzijns- en gezondheidsbeleid

In het bijzonder: interprovinciale coördinatoren
1 VT interprovinciaal coördinator sociale planning (mvr. J. DHOOGHE, prov. Vl. Br.).
Standplaats: provincie Vlaams-Brabant.
1 VT interprovinciaal coördinator sociale kaart (mvr. P. WERBROUCK, prov. Oost-Vl.).
Standplaats: provincie Oost-Vlaanderen.
(1 HT interprovinciaal coördinator arbeidszorg. Momenteel niet ingevuld)
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VVP-secretariaat beheert de financiële middelen ‘vrijwilligersverzekering’, ‘Ronde Tafel
Arbeidszorg’ en ‘Digitaal netwerk kortverblijf’.

CULTUUR


b-commissie ‘cultuur’: voorzitter L. LEMMENS (Antw.)



a-commissie ‘cultuur’: voorzitter J. DENOLF (W. Vl.)



Werkgroepen:
Opmerking: de a-commissie cultuur is bezig met een efficiëntie-oefening op de
werkgroepen.
o

Streekgericht bibliotheekbeleid: Interbestuurlijke projectgroep
bibliotheekportalen: K. FRANSEN (Limburg) zetelt ook in de a-commissie
‘cultuur’ en volgt de werking rond bibbeleid op waardoor er goede
inhoudelijke terugkoppeling is. Namens de VVP zetelt J. EERAERTS (O-Vl).
Hiernaast is er ook een projectgroep systeemarchitectuur waar S. FROYMAN
(W-Vl) namens de VVP aanwezig is

o

Depotbeleid: technische provinciale werkgroep. Trekker is de heer F. HERMAN
(Antw.)

o

Museumconsulentenoverleg: technische provinciale werkgroep. Trekker is de
heer F. HERMAN (Antw.)

o

Complementair cultureel-erfgoedbeleid (CCEB): half jaarlijks overleg tussen
VVP, VVSG en Vlaanderen. VVP stafmedewerker wordt ondersteund door
experten uit de provincies

o

Vzw Monumentenwacht Vlaanderen (de koepelvereniging): het dagelijks
bestuur (voorzitter gedep. L. LEMMENS, Antw.) gaat steeds door onmiddellijk
gevolgd door de a-commissie zodat ook maximale terugkoppeling naar de Bcommissie cultuur kan gebeuren. De B-commissie vormt de RvB van de vzw.
Trekker is de heer J. ROMBOUTS (OVL).

o

Complementair kunstenbeleid: tot 2017 zal er volgend de bepalingen van het
protocol ambtelijk en beleidsmatig overleg plaats hebben tussen de
provincies, de steden en gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie
(VGC) en de Vlaamse overheid. complementair kunstenbeleid. Waarschijnlijk
wordt dit gevolgd door een halfjaarlijks overleg conform CCEB.
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o

Interbibliothecair Leenverkeer: VVP-secretariaat verzorgt de facturatie.

SPORT


b-commissie ‘sport’: voorzitter H. BRUGGEMAN (O.Vl.)



a-commissie ‘sport’: voorzitter L. TARAGOLA (O.Vl.)



Werkgroepen:
o

Interprovinciaal Steunpunt G-sport (coördinatie vanuit prov. Antwerpen olv T.
VAN LOOK)
Steunpunt G-sport: VVP is dossierbeheerder voor de subsidieaanvraag bij
Vlaanderen, maar delegeert de opdracht aan het APB (autonoom
provinciebedrijf) Sport prov. Antw. Het Steunpunt valt onder de
rechtspersoonlijkheid van het APB Sport:


De 3 personeelsleden werden aangeworven door het APB Sport en
vallen onder de rechtspositieregeling van het APB Sport (=
rechtspositieregeling provincie Antwerpen)



Boekhouding steunpunt wordt analytisch opgenomen onder
boekhouding rechtspersoon APB Sport



Stuurgroep G-sport Vlaanderen: een stuurgroep waarin alle
sportactoren, incl. de provincies zetelen. De provinciale bijdrage wordt
besproken op de a-commissie en volgens de beslissingen van de leden
van de b-commissie, de bevoegde gedeputeerden.

o

Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding): elke provincie zetelt nog in de
AV. 3 provincies zetelen ook in de RvB Vlabus (T. VAN LOOK (Antw.); L.
VANDERSTRAETEN (Limb.) en L. TARAGOLA (O. Vl.)

o

Overlegorgaan Sport voor Allen: G. JANSEN voor VVP

JEUGD


b-commissie ‘jeugd’: voorzitter E. COUCKUYT (O.Vl.)



a-commissie ‘jeugd’: voorzitter T. UTEN (Antw.)



werkgroep:
o

Jeugdverblijfcentra: H. VANDERLINDEN (Lim.) namens de VVP. Tevens R.
DEBERGH vanuit RO.
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COMMUNICATIE


A-commissie: voorzitter P. VERHEECKE (W-Vl)



Interne communicatie (VVP: G. JANSEN)
Afspraken worden in stafverband gemaakt over volgende communicatiedragers
o

Nieuwsbrief: maandelijks naar alle mandatarissen, A-commissieleden en
provinciegriffiers

o

Website: actualisatie

o

Opvolgingsrapportage rond projecten als de ‘afslanking van de provincies’.

I.s.m. het college van provinciegriffiers


Werkgroep juridische aangelegenheden en bestuurszaken: voorzitter G. ANTHIERENS,
provinciegriffier West-Vlaanderen
Specifiek:


werkgroep provinciale archivarissen in overleg met G. JANSEN
In het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering over de
operationalisering van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA)
onderzoekt het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV), een
structurele samenwerking tussen de Vlaamse overheid, KU
Leuven/LIAS, het Vlaams Parlement, FelixArchief/eDAVID en het VIAA,
de mogelijkheden van een gemeenschappelijke dienstverlening voor
langetermijnbewaring van digitale overheidsinformatie.




Vlaamse werkgroep ‘overheidsaanbestedingen’ (H. DOCKX, Antw.)

Werkgroep ‘Organisatieontwikkeling’: voorzitter D. TOELEN, provinciegriffier
Antwerpen



Werkgroep ‘Personeel’: voorzitter A. DE SMET, provinciegriffier Oost-Vlaanderen



Evaluatie BBC (beheers- en beleidscyclus): de heren S. DESMET (OVL.) en S. LOMBAERT
(WVL.)



Werkgroep ‘ICT’: voorzitter M. COLLIER, provinciegriffier Vlaams-Brabant
o

Specifiek 1: Beleidscommissie ICT onder voorzitterschap van C. VEREECKE,
gedeputeerde. Tevens zetelt de gedeputeerde in de GIS-raad.
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o

ICT-overleg met VVSG: gedeputeerden M. VANDEPUT, C. VEREECKE en
provinciegriffier M. COLLIER

o

Specifiek 3: werkgroep GIS onder voorzitterschap van H. VAN DEN HEEDE
(WVL)

o

Specifiek 4: H. VAN DEN HEEDE (WVL) zetelt namens de VVP in de “Stuurgroep
GDI-Vlaanderen” (Geografische Data-Infrastructuur)

o

Specifiek 5: VDI-coördinatiecomité: Provinciegriffier M. COLLIER (VlaamsBrabant) en P. WILLEMS (Vlaams-Brabant)



Werkgroep Provinciale bestuursscholen: voorzitter F. DESLE (West-Vlaanderen)



Werkgroep Veiligheidsconsulenten
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Deel 3: Vanuit de beleidssectoren
1 Binnenlandse aangelegenheden
(verantwoordelijke: Raymond Van LOOCK)

Vanuit de bevoegdheden van de Vlaamse overheid analyseren we 5 dossiers die rechtstreeks
met het provinciaal bestuursniveau te maken hebben.
We vergeten daarbij ook niet het federaal niveau waar de grondwetsherziening in het kader
van de 6de staatshervorming toch ook belangrijke gevolgen kan hebben voor de
provinciebesturen.

Vlaamse overheid en de provincies
Dossier 1: Project interne staatshervorming concreet van start
Project interne staatshervorming (2009-2014)
Door de VVP werd over het verloop van het project ‘interne staatshervorming’ een rapport
opgesteld. Dit rapport is raadpleegbaar op de VVP website onder ‘binnenlandse
aangelegenheden’ of via de link
‘http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/Eindrapport%20%27interne%20staash
ervorming%27.docx’.

Het project werd vanaf 1 januari 2014 geïmplementeerd via sectordecreten en
bestuursovereenkomsten per provincie concreet gemaakt.
De provinciale missie, zoals geformuleerd in art. 2 van het provinciedecreet, werd voor de
provinciale bevoegdheden inzake cultuur, welzijn, jeugd en sport verscherpt.
Concreet werden er specifieke sectordecreten uitgewerkt die verder verfijnd werden in
Bestuursovereenkomsten waarin de taakstelling per provincie staat opgesomd.
Uit art. 2 PD:

‘(…) § 3. Inzake de aangelegenheden vermeld in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen oefenen de provincies slechts de
bevoegdheden en taken uit indien en voor zover hen die door of krachtens de wet of het decreet
zijn toevertrouwd.
Voor zover dit bij decreet is bepaald, oefenen de provincies deze bevoegdheden uit
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overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord afgesloten tussen de
Vlaamse Regering en de provincies. De Vlaamse Regering sluit hiertoe een bestuursakkoord
met elk van de vijf provincies. Deze bestuursakkoorden bevatten zowel een algemeen luik,
identiek in de vijf bestuursakkoorden, als een specifiek luik, afgestemd op de betrokken
provincie.
De bestuursakkoorden worden gesloten voor een periode van zes jaar. Ze starten op 1 januari
van het tweede jaar dat volgt op de provincieraadsverkiezingen en lopen af op 31 december
van het jaar na de volgende provincieraadsverkiezingen. De Vlaamse Regering bepaalt de
nadere modaliteiten met betrekking tot de inhoud en de procedure voor de opmaak, het
afsluiten en de evaluatie van de bestuursakkoorden. ’

Weliswaar is vanaf 1 januari 2014 zowel de uitvoering van art. 2 PD als van de
Bestuursakkoorden van start gegaan toch stellen we ons de vraag ‘In welke mate ze nog een
betekenis hebben gezien het nieuwe project ‘afslanking van de provincies’ dat volgens het
nieuw Vlaams regeerakkoord operationeel zal zijn tegen 1 januari 2017?’

Dossier 2: Provinciefonds 2014 meer dan gehalveerd
Daarnaast werd er ook zwaar gesnoeid in het provinciefonds 2014. Enerzijds door de
verevening van bevoegdheden en anderzijds door een eenzijdig opgelegde besparing.
De dotatie evolueerde van 92.410.000 euro in 2013 naar 37.240.374 euro in 2014.
En voor de verdere ‘lijdensweg’ van het provinciefonds (2015) verwijzen we naar het vierde
project ‘afslanking van de provincies’ (zie infra).

Tabel: Provinciefonds 2014
Aandelen in de dotatie

Individuele

Aandelen provincies in

2014

vereveningscijfers per

de dotatie 2014, na

(= 92.410.000 – 58.000 –

provincie (cijfers

individuele verevening

20.000.000)

deputaties/VVP)

en afronding

Antwerpen

18.648.897,00

8.817.990,72

9.830.906

Vlaams-Brabant

12.213.340,00

4.635.569,15

7.577.771

West-Vlaanderen

13.555.065,00

7.752.282,74

5.802.782

Oost-Vlaanderen

16.866.136,00

9.267.523,31

7.598.613

Limburg

11.068.563,00

4.638.261,04

6.430.302

Totaal

72.352.001,00

35.111.626,96

37.240.374

(Bron: VVP-Eindrapport ‘interne staatshervorming’, p. 9/55)
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Dossier 3: VVP- memorandum ‘Vlaamse parlementsverkiezingen’
Naar aanleiding van de Vlaams parlementsverkiezingen van 25 mei werkte de VVP een
memorandum uit onder de titel ‘Vlaamse provincies, partner in het binnenlands bestuur van
Vlaanderen’.
In deel 1 wordt het antwoord gegeven op de basisvraag ‘Wie doet wat het best?’ 3
kwaliteitsprocessen worden in beeld gebracht, nl.:

Kwaliteitsproces 1
Provinciale missie = subsidiariteit = kennispartner = kwaliteit = daadkracht = ‘ten
dienste staan van’
Kwaliteitsproces 2
Schaalomvang = flexibiliteit = bestuurskracht = efficiëntie = kostenbesparend
Kwaliteitsproces 3
Verkozen bestuur = garantie voor legitimiteit = vakbekwaam = vertrouwen

In het tweede deel van het VVP memorandum ’14 wordt ingegaan op de toepassing van deze
drie kwaliteitsprocessen naar de verschillende beleidssectoren toe.
Het memorandum werd bezorgd aan de partijvoorzitters en aan de onderhandelaars voor de
nieuwe Vlaamse regering.
Het VVP document werd door de VVP-Voorzitter M. VANDEPUT en de VVP- directeur
toegelicht bij de formateurs G. BOURGEOIS en K. PEETERS.

Door de voorzitter van het College van Gedeputeerde, A. VERCAMER, werd het VVP
memorandum met kracht verdedigd op Actua TV. U kan dit integraal terugvinden op
https://youtu.be/ved8-4Br_CA.
Het VVP memorandum werd vertaald in specifieke sectordossiers die in het kader van de VVPcontacten met de nieuwe ministers werden besproken.
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Dossier 4: Project ‘afslanking van de provincies’
Het VVP memorandum kon jammer genoeg de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse
regering (NVA, CD&V en Open VLD) niet echt inspireren.
Op 23 juli 2014 werd het nieuw Vlaams regeerakkoord ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’
wereldkundig gemaakt. Weliswaar was er ‘aandacht’ voor het provinciaal bestuursniveau maar
niet in de zin die de VVP verwachtte!...
Het project ‘afslanking van de provincies’ werd door de nieuwe Vlaamse regering gelanceerd
met volgende ‘beleidsopties’ naar het provinciaal bestuursniveau toe:
-

Provincies zullen vanaf 1 januari 2017 geen persoonsgebonden noch culturele
bevoegdheden uitvoeren, wat opnieuw een aanpassing zal vergen van de provinciale
missie in het provinciedecreet.

-

De provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt, na een besparing,
omgevormd tot een dotatie.

-

De provincies zullen niet langer meer participeren in intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.

-

De afschaffing van het provinciefonds.

-

Het zgn. provincievrij maken van de steden Antwerpen en Gent.

Op 4 augustus werd er een speciale zitting van het VVP-bureau georganiseerd.
Ter voorbereiding van deze Bureauvergadering werd er, in overleg met de provinciegriffiers,
een eerste inhoudelijke en becijferde nota uitgewerkt.
Op de zitting van het Bureau werd een
stand van zaken opgemaakt en werden
ook de eerste interprovinciale
afspraken gemaakt.
Maar er waren op het VVP-secretariaat
niet alleen VVP-bureauleden aanwezig…

In een persmededeling werd een
oproep gedaan naar de nieuwe Vlaamse
regering om zo vlug mogelijk in overleg
te gaan.
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Persaandacht
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Zie verder VVP-website http://www.vlaamseprovincies.be/nl/nieuws/persberichten-t-g-v-hetregeerakkoord
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Dossier 5: Septembernota zet provinciefonds op 0
Zoals min of meer aangekondigd in het nieuw Vlaams regeerakkoord zette de Septembernota
van de Vlaamse regering het provinciefonds op ‘nul’ euro en dit vanaf 2015. Hierover was geen
enkele vorm van overleg met de VVP.
Evolutie provinciefonds:
2013: 92 miljoen euro
2014: 37 miljoen euro
2015: 0 euro

VVP-bureau in overleg met minister L. HOMANS
Op 16 september had het eerste gesprek plaats tussen de nieuwe minister van Binnenlandse
aangelegenheden, mvr. L. HOMANS en de leden van het VVP-bureau.
De minister gaf toelichting over de inhoud van het Vlaams regeerakkoord m.b.t. de
provinciebesturen. De VVP afgevaardigden vroegen voor meer duidelijkheid. Accent kwam
daarbij te liggen op de gegarandeerde overname van het provinciaal personeel bij de
overname van bevoegdheden en taken naar ofwel de gemeenten ofwel de Vlaamse overheid.
De minister gaf deze garantie.
Minister L. HOMANS stelde dat tegen het einde van het jaar er ook duidelijkheid zou komen
over het vooropgestelde proces van overname van bevoegdheden. Hiervoor zou de minister
een projectteam oprichten samengesteld uit politiek afgevaardigden van gemeenten,
provincies en Vlaamse overheid.
Daarnaast zette de minister over dit proces reeds de eerste bakens uit in haar beleidsnota (zie
verder).
Eind 2014 werd er een sjabloon uitgewerkt die de provinciebesturen dienen in te vullen met
als doelstelling om meer duidelijkheid te verwerven over de te overhevelen bevoegdheden en
taken.

Screening van de beleidsnota’s van de nieuwe Vlaamse ministers
VVP stafmedewerkers screenden de beleidsnota’s van de Vlaamse ministers.
Hierbij de link naar:
VVP analyse beleidsnota’s
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http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/downloads/VVPanalysebeleidsnot
a%27s.pdf
Overzicht van de beleidsnota’s
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering2014-2019
Federale overheid en de provincies
Op basis van de 6de staatshervorming werd de Belgische Grondwet herzien. Opvallend is dat
er een nieuwe rechtsfiguur ingevoerd nl. de ‘bovengemeentelijke’ besturen.
Deze rechtsfiguur werd verankerd o.m. in de artikelen 41 en 162 (waar men het heeft over de
notie van gemeentelijk en provinciaal belang en waar dus nu ook de notie van
‘bovengemeentelijk belang’ bijkomt) en in artikel 170 waar men over de fiscaliteit van de
provincies en dus nu ook over de fiscaliteit van het bovengemeentelijk bestuur.
Aan te stippen valt dat een ‘bovenlokaal bestuur’ zo maar niet in de plaats kan gezet worden
van het provinciaal bestuur. Hiervoor is er o.m. een ‘twee derde’ meerderheid nodig in het
Vlaams parlement.
Een dossier over dit thema is opvraagbaar op de VVP.
Zie verder: Belgisch Staatsblad: www.staatsblad.be (2014-01-31 editie 1)

Samenwerking VVP – APW
Op het jaarlijks congres van onze Waalse collega’s ‘l’association des provinces Wallonnes’ gaf
gedeputeerde C. VEREECKE een uiteenzetting over de bestuurlijke evoluties in Vlaanderen.
Meer info: www.apw.be
2

Omgevingsvergunning
(Verantwoordelijke: Peter GORLÉ)

VVP-standpuntbepaling
Op 6 december 2013 keurde de Vlaamse regering, met het oog op de indiening in het Vlaams
parlement het ontwerp van decreet ‘omgevingsvergunning’ goed.
Op 18.02.2014 organiseerde de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement een
hoorzitting. Namens de VVP vertolkten de gedeputeerden C. VEREECKE (voorzitter van de
VVP – beleidscommissie Ruimtelijke Ordening) en R. RÖTTGER (voorzitter van de VVP –
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beleidscommissie Milieu) bijgestaan voor de technische aspecten door Koen DE WULF (dienst
Vergunningen West – Vlaanderen) er het standpunt van de VVP dat werd goedgekeurd door
de VVP – beleidscommissies. Beide gedeputeerden slaagden er in rond een aantal
onderwerpen (hoorrecht voor de deputatie in beroep als er geen hoorrecht voor de POVC is),
pleidooi (in het kader van een oplossingsgerichte benadering) voor een termijnverlenging in
eerste aanleg, aanduiding van de voorzitter en secretaris van de POVC door de deputatie
onder de provinciale ambtenaren, bij de commissieleden goodwill te scheppen, vragen uit te
lokken, positieve overwegingen los te weken.

Hoorzitting omgevingsvergunning Vlaams Parlement 18 februari 2014 met gedeputeerden R. ROTTGER en C. VEREECKE
en voorzitter van de ambtelijke VVP-task force K. DE WULF

De Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het
Vlaams parlement keurde op 18 maart 2014 het ontwerp van decreet op de
Omgevingsvergunning goed. Eén voorstel dat de VVP tijdens de hoorzitting in de Commissie
formuleerde werd grotendeels aanvaard nl. dat de aanvrager alsook elke beroepsindiener in
tweede aanleg kan vragen door de deputatie gehoord te worden in de gevallen dat ze niet
door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie worden gehoord. Een door de VVP
voorgestelde beperkte termijnverlenging voor de organisatie van dat horen werd echter niet
aanvaard.
Het decreet betreffende de Omgevingsvergunning werd op 23 april 2014 goedgekeurd door
het Vlaams Parlement en vervolgens op 25 april 2014 door de Vlaamse regering bekrachtigd
en afgekondigd.
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Besluit van de Vlaamse regering bij het op de decreet Omgevingsvergunning
Na de goedkeuring van het decreet keurde de Vlaamse regering op 23 mei 2014 een ontwerp
van besluit bij dit decreet een eerste keer principieel goed. Bij dit ontwerp van besluit
formuleerde de VVP – Task – Force Omgevingsvergunning ten behoeve van de
gedeputeerden een aantal opmerkingen zoals de onduidelijkheid inzake de aanduiding van
de voorzitter en de secretaris van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)
door de deputatie en de gesloten lijst van provinciale projecten. Na goedkeuring door de
gedeputeerden werden deze opmerkingen overgemaakt aan de bevoegde ministers J.
SCHAUVLIEGE en Ph. MUYTERS.
Op 6 juni 2014 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van besluit bij dit decreet goed
waarbij geen rekening werd gehouden met de door de gedeputeerden geformuleerde
voorstellen.

VVP – Task – Force Omgevingsvergunning

Op 12 september 2014 stelde de heer M. BOODTS (adjunct – kabinetschef van de nieuwe
minister van “Omgeving”, mevrouw J. SCHAUVLIEGE) op de Mina – raad dat rond een aantal
deelaspecten van het besluit verder overleg zou worden georganiseerd met de stakeholders.
Belangrijk voor de provincies was dat er een gesprek mogelijk zou worden georganiseerd
over de gesloten lijsten van Vlaamse en provinciale projecten (een taakverdeling in het kader
van de Omgevingsvergunning waarbij de provincies heel wat bedenkingen hadden). Ter
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voorbereiding van dit overleg stelde de VVP – Task – Force Omgevingsvergunning een nota
op ten behoeve van de gedeputeerden.

Kennismakingsgesprek minister J. SCHAUVLIEGE, Vlaams minister van
Omgeving
Op 3 oktober 2014 ging een kennismakingsgesprek door van de VVP – beleidscommissies
Milieu en Ruimtelijke Ordening en minister J. SCHAUVLIEGE. De VVP – Task – Force
Omgevingsvergunning stelde ten behoeve van de gedeputeerden een voorbereidende nota
op.
Op het overleg stelde gedeputeerde B. NAEYAERT positief te zijn over de samenwerking in
het kader van de omgevingsvergunning. De minister bevestigde dat het nauwe overleg met
de provincies zal verdergezet worden.

3

Ruimtelijke Ordening
(Verantwoordelijke: Peter GORLE)

Aanpassing decreet Ruimtelijke Ordening
Op 25 april 2014 trad een wijziging van het decreet op de ruimtelijke ordening in werking. Die
wijziging heeft tot gevolg dat het goedkeuringstoezicht van de deputatie over gemeentelijke
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) wordt vervangen door een schorsingsbevoegdheid op
basis van een aantal in het decreet opgesomde schorsingsgronden die beperkt zijn tot
legaliteitsaspecten (bv. als het gemeentelijk RUP onverenigbaar is met een structuurplan of
uitvoeringsplan, de niet-naleving van een substantiële vormvereiste) nadat de gemeenteraad
het RUP heeft goedgekeurd.

De VVP – ambtelijke adviescommissie Ruimtelijke Ordening stelde ten behoeve van de VVP –
beleidscommissie Ruimtelijke Ordening (vergadering van 13 juni 2014) een nota op over de
wijze waarop die schorsingsbevoegdheid kan worden ingevuld. Verschillende scenario’s van
een maximale tot een minimale invullingen (met telkens de voor – en de nadelen) werden
voorgelegd.

34 / 65

De VVP - beleidscommissie Ruimtelijke Ordening was er voorstander van dat de 5 provincies
samen eenzelfde minimale invulling geven aan de schorsingsbevoegdheid van gemeentelijke
RUP 's.

De beleidscommissie stelde daarom voor om het "derde scenario" (uit de nota die de VVP ambtelijke adviescommissie ten behoeve van de beleidscommissie opstelde) als beleidslijn
ter goedkeuring voor te leggen aan de deputaties. Dit scenario bestaat er in om in de eerste
fases van een gemeentelijk dossier (vooroverleg, plenaire vergadering, openbaar onderzoek)
de adviesverlening zoals die vandaag bestaat, aan te houden. Dit geeft het voordeel dat de
gemeenten blijvend ondersteund worden met een inhoudelijke, constructieve
adviesverlening vanuit de provincie. Op die manier draagt de provincie bij aan meer
kwalitatieve plannen op gemeentelijk niveau.

Kennismakingsgesprek minister J. SCHAUVLIEGE, Vlaams minister van
Omgeving
Op 3 oktober 2014 ging een kennismakingsgesprek door van de VVP – beleidscommissies
Milieu en Ruimtelijke Ordening en minister J. SCHAUVLIEGE. De VVP – ambtelijke
adviescommissie stelde ten behoeve van de gedeputeerden een voorbereidende nota op.
Op het overleg pleitte gedeputeerde C. VEREECKE voor een geïntegreerde gebiedsgerichte
aanpak van de ruimtelijke ordening op basis van samenwerking. De provincie kan daarin een
coördinerende rol op zich nemen. Vlaanderen werkt de strategie uit, het operationele luik
kan behartigd worden vanuit de provincies.
De minister antwoordde dat ze gelooft in de rol van de provincie als een volwaardige partner
om samen te werken met Vlaanderen en de gemeenten. M. BOODTS (adjunct – kabinetschef
)pleitte voor de opmaak van een convenant ruimtelijke ordening om de bevoegdheden
tussen de verschillende bestuursniveaus duidelijk af te bakenen.

Integratie MER in Rup
De Vlaamse administratie werkte aan een decreet voor de integratie van de
milieueffectrapportage in een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) en vroeg aan de VVP –
ambtelijke adviescommissie Ruimtelijke Ordening begin december 2014 een advies. Over dit
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voorstel ging ambtelijk overleg door tussen de Vlaamse administratie (RWO) en de VVP ambtelijke adviescommissie Ruimtelijke Ordening.
Bij dit voorstel formuleerde de VVP - ambtelijke adviescommissie bijgevoegd advies dat werd
overgemaakt aan de Vlaamse administratie.
Een belangrijk bestuurlijk onderdeel in "voorstel van decreet" was dat de Vlaamse
administratie voorstelde dat de beslissing tot het opstellen van de startnota tot opmaak van
een Plan - MER bij de provincieraad zou liggen. De VVP - ambtelijke adviescommissie was
echter van oordeel dat het de verantwoordelijkheid is van de deputatie om de beslissing te
nemen tot opmaak van de startnota en het opstellen van de startnota zelf en dat de
deputatie de provincieraad daarover informeert.

4

Platteland
(verantwoordelijke: Evi HERELIXKA)

Voorbereiding PDPO III
De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gebiedsgerichte luik in het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO en zijn daarin een belangrijke
cofinancierder. De nieuwe programmaperiode PDPO III (2014-2020) werd in 2014 intensief
voorbereid. Op 24 januari 2014 werd het PDPO III goedgekeurd door de Vlaamse Regering
voor indiening bij de Europese Commissie. Op 24 april 2014 werd het PDPO III officieel
ingediend bij de Europese Commissie. Goedkeuring wordt verwacht begin 2015.
Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 werden volgende maatregelen uitgewerkt die
worden gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincies:


Versterken van de omgevingskwaliteit op het platteland



Ondersteuning van de LEADER werking



Samenwerking met de stedelijke omgeving rond specifieke thema’s als lokale

voedselstrategieën en hernieuwbare energie.
Naast PDPO III projecten wordt er ook in een budget voor Platteland Plus-projecten
voorzien die zullen gefinancierd worden met enkel Vlaamse en provinciale middelen.
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5

Landbouw
(verantwoordelijke: Evi HERELIXKA)

Machtiging landbouwdatabank
Teneinde het provinciaal landbouwbeleid te onderbouwen, is er nood aan exacte gegevens
en cijfers. De Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) machtigde in 2012 het Agentschap voor
Landbouw en Visserij (ALV) om onder bepaalde voorwaarden gegevens van landbouwers
mee te delen aan de diensten landbouw van de Vlaamse provincies. Op 10 december 2014
werd een verlenging en uitbreiding van de machtigingsaanvraag goedgekeurd door de VTC.
Daarnaast waren er ook verschillende gesprekken met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
om bepaalde gegevens ter beschikking te stellen aan de provincies. Dit leidde tot de
indiening van een machtigingsaanvraag bij de VTC die op 19 november werd goedgekeurd.

Gemeenschappelijke initiatieven
Vanaf 18 mei 2014 startten de Vlaamse provincies met een gloednieuwe rubriek op
PlattelandsTV, Tournée Provinciale. PlattelandsTV is een Vlaamse themazender die volledig
in het teken staat van wat leeft op de buiten. In de rubriek ‘Tournée Provinciale’ komt
tweewekelijks een provincie aan bod die de kijker informeert over de initiatieven en
inspanningen die ze levert op het vlak van land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling.

Logo’s PlattelandsTV en Tournée Provinciale

Daarnaast kwamen de provincies ook gezamenlijk in beeld in de editie Land- en Tuinbouw die
naar aanleiding van de Dag van de Landbouw als bijlage bij De Standaard werd uitgegeven. De
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gedeputeerden bevoegd voor landbouw bespraken hierin de uitdagingen, initiatieven en
toekomstvisie inzake land- en tuinbouw.
6

Water
(verantwoordelijke: Evi HERELIXKA)

Interne staatshervorming
In 2013 en 2014 vond in elke provincie een bevraging van de gemeenten plaats om na te gaan
welke gemeenten hun 3de categorie waterlopen willen overdragen aan de provincie. Uit het
overleg tussen de provincies en de gemeenten werd vastgesteld dat ongeveer 90% van de
gemeenten bereid is zijn 3de categorie waterlopen over te dragen aan de provincie (in totaal
ongeveer 5000 km).
Verder was er ook bilateraal overleg tussen de provincies en VMM over de 1ste en 2de
categorie waterlopen om na te gaan waar er hier efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen
worden. Deze netto-overdrachten naar de provincie zijn beperkt.
Alle voorstellen voor de bevoegdheidsherverdeling van de onbevaarbare waterlopen werden
op provinciaal niveau gebundeld en begin maart 2014 door de provincies overgemaakt aan de
VMM ter voorbereiding van de formele goedkeuringsprocedure.
De Vlaamse Regering heeft op 9 mei 2014 het waterlopenbeheer in de provincies Antwerpen,
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen grondig herschikt. Op 16 mei 2014 kwam de provincie
Vlaams-Brabant aan de beurt. Het dossier van de provincie Limburg staat geagendeerd voor
begin 2015.
De wijziging van de classificatie van onbevaarbare waterlopen werd juridisch mogelijk door de
aanpassingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, dit
verscheen in het Belgisch Staatsblad op 11 april 2014.

Infiltratie en buffering
In de a-commissie water werden kennis en ervaringen uitgewisseld over buffer- en
infiltratievoorwaarden om de werking in de toekomst meer op elkaar af te stemmen.
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Terreinexcursie
Naar jaarlijkse gewoonte werd de zitting van de a-commissie water van juni gecombineerd met
een werkbezoek. Deze keer was de provincie Limburg aan de beurt met een bezoek aan de
werken aan de Demer in Bilzen als voorbeeld van een integraal project m.b.t. waterbeleid.

7

Milieu
(verantwoordelijke: Evi HERELIXKA)

Interprovinciaal kenniscentrum milieu
Binnen de verschillende provinciale milieudiensten is bijzonder veel kennis en expertise
aanwezig, maar deze zit sterk verspreid. Door uitwisseling van kennis en diensten kunnen de
provincies elkaars werking versterken wat efficiëntieverhogend en kostenbesparend kan zijn.
De VVP Beleidscommissie Milieu ging daarom principieel akkoord met de oprichting van een
Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu. Op 7 februari 2014 vond in het provinciehuis van
Vlaams-Brabant de startdag plaats. De 95 deelnemers konden kiezen tussen 8 werksessies
over thema’s als klimaat, natuur, gebiedsgerichte werking, milieuwetgeving, milieuonderzoek, hinder, vorming en educatie.
Er werden door de Beleidscommissie Milieu 3 prioriteiten naar voor geschoven om
intensiever samen te werken: Klimaat, Natuur en Milieuwetgeving.

Startdag Interprovinciaal kenniscentrum milieu, 9 februari 2014, provinciehuis Leuven
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Natuur- en Milieu-educatie
Doorbraak 62 van de interne staatshervorming (Bundeling van bovenlokale bezoekers – en
NME – centra) stelt dat de Vlaamse bezoekers – en NME – centra, met uitzondering van
Groenendaal en De Helix worden overgedragen aan de provincies. In West-Vlaanderen werden
voor de Nachtegaal en De Blankaart overeenkomsten met ANB, Natuurpunt en LNE
afgesloten. Ook de overdracht van Bastion VIII naar de provincie Oost-Vlaanderen werd eind
mei 2014 afgerond. In Limburg werd in mei 2014 een overeenkomst tussen de provincie en
ANB afgesloten m.b.t. de overdracht van De Watersnip.
Op 16 oktober 2014 bracht de VVP-werkgroep NME een werkbezoek aan West-Vlaanderen en
bezocht het bezoekerscentrum Bulskampveld.

Milieuzorg op school (MOS)
In 2013 ondertekenden de Vlaamse provincies en de Vlaamse gemeenschapscommissie met
minister J. SCHAUVLIEGE de nieuwe MOS – overeenkomst (2013 – 2019). Het jaar 2014 werd
als overgangsjaar gebruikt om het nieuwe MOS voor te bereiden met de 7 partners: de 5
provincies, het Vlaams Gewest, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Er werden in de
verschillende provincies persmomenten en netwerkmomenten georganiseerd om het nieuwe
MOS te lanceren.

Nieuw MOS-logo

Bosgroepen en regionale landschappen
Het witboek interne staatshervorming bepaalt dat bosgroepen en regionale landschappen
vanaf 1 januari 2014 voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de
provincies gebracht worden.
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Op 25 april 2014 werd de aangepaste regelgeving rond bos en natuur aangenomen door het
Vlaams Parlement. Dit decreet is een eerste stap in de integratie van het Bos- en
Natuurdecreet en regelt ook de overdracht van de bosgroepen en regionale landschappen
naar de provincies.
Op 25 april 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen het ANB en de provincies
goedgekeurd door de Vlaamse Regering over de projectfinanciering (tot 2017) van de
bosgroepen en regionale landschappen rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Hieraan
gekoppeld stelde elke provincie een actieprogramma op.

Op een overleg met minister J. SCHAUVLIEGE op 3 oktober 2014 erkende de minister het
probleem van de basisfinanciering van bosgroepen en regionale landschappen die wegvalt
door het afschaffen van het provinciefonds (zie hoger: luik ‘binnenlands bestuur’). In de
Commissie Bestuurszaken legde minister Homans op 14 oktober 2014 de verantwoordelijkheid
voor deze instrumenten volledig bij de provincies.

Op 3 december 2014 werd er een trefmoment op de VVP georganiseerd tussen coördinatoren
van bosgroepen en regionale landschappen en VVP. Dit netwerkmoment had tot doel om de
toekomstvisie voor regionale landschappen en bosgroepen te bespreken.
Wat de koepelwerking van deze organisaties betreft waren er ook regelmatige contacten
tussen de VVP, de VORL (Vlaams Overleg Regionale Landschappen) en de Koepel van de
Bosgroepen.

De bestuursakkoorden bevatten een luik Onroerend Erfgoed. Hierin worden de modaliteiten
bepaald rond onder meer het opnemen van taken in het kader van algemene landschapszorg
(vnl. uitgevoerd door regionale landschappen). In uitvoering van het bestuursakkoord stelden
de provincies een visienota landschapszorg op.

Instandhoudingsdoelstellingen
Op 23 april 2014 werden de Europese natuurdoelen voor de verschillende Natura 2000
gebieden in Vlaanderen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Tegelijkertijd nam de
Vlaamse Regering een aantal noodzakelijke beslissingen over het algemeen natuurbeleid en
over de aanpak van de implementatie van Natura 2000 in het bijzonder. Na een jarenlange
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intensieve voorbereiding werd vanaf september 2014 de implementatie op SBZ (‘Speciale
Beschermingszone’) niveau opgestart. Met de verschillende provincies ging het Agentschap
voor Natuur en Bos na hoe het provinciale beleid kan bijdragen aan de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen.

8

Economie
(verantwoordelijke: Hans BONNARENS)

Ontmoeting gedeputeerden economie en minister Ph. MUYTERS
Tijdens de ontmoeting met minister Ph. MUYTERS op 4 november 2014werd het sectordossier
economie gebruikt als leidraad. Er werd afgesproken een aantal specifieke belangrijke punten
te selecteren, waarbij specifiek gefocust werd op samenwerking tussen Vlaanderen
(Agentschap Ondernemen e.d.) en de provincies.
Na afloop van de vergadering was de algemene teneur positief; minister Ph. MUYTERS
luisterde naar de ideeën van de gedeputeerden en was geïnteresseerd in hun visie.

Slimme specialisaties en gericht clusterbeleid
Hoewel de vijf provincies reeds jaren sterk inzetten op speerpuntclusterbeleid, werd op de
beleidscommissie van 10 februari 2014 door de bevoegde gedeputeerden bevestigd dat niet
alle provincies even ver staan met de uitbouw van hun provinciale clusterwerking.
Er werd besloten dat interprovinciaal clusteren misschien niet steeds mogelijk en/of wenselijk
is, en dat er reeds heel wat provinciale en Vlaamse initiatieven rond clusterwerking bestaan.
Echter zijn er opportuniteiten om samen te werken gezien de gelijkaardige acties die sommige
provincies ondernemen in specifieke clusters. Daarom werd aan de a-commissie economie
gevraagd om een duidelijk overzicht van de clusters in elke provincie te maken.

Van alle clusters in de verschillende
provincies is de creacluster vaak de
minst ontwikkelde/mature cluster.
Daarom werd tijdens de a-commissie
economie van februari 2014
voorgesteld dat hier eventueel een
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De a-commissie economie aan het werk

mogelijkheid ligt tot interprovinciale samenwerking. De aanwezige provincies houden elkaar
op de hoogte van hun provinciale werking rond creativiteit, (multi)media, design, etc.
Eventuele samenwerkingsmogelijkheden werden besproken wanneer dit opportuun leek.

Ook werkt elke provincie rond cleantech, waardoor er parallelle circuits kunnen ontstaan in
het kader van projecten (kruisende subsidieaanvragen, etc.). Om zo’n situaties te vermijden
werd in april-mei 2014 afgestemd tussen de verschillende provincies over hun werking rond
cleantech. Een interprovinciale afstemming kan bovendien helpen om EU-subsidies te zoeken
en te vinden. Eveneens werd een delegatie van i-Cleantech Vlaanderen’ uitgenodigd op de acommissie economie van mei 2014. . ‘i-Cleantech Vlaanderen’ identificeert en stimuleert de
ontwikkeling van cleantech instrumenten die de realisatie van een duurzame wereld
versnellen en dit in samenwerking met een breed scala aan partners. Bart VERCOUTERE en
Annick VASTIAU van ‘i-Cleantech’ gaven uitleg bij de werking van hun organisatie en meldden
dat ze steeds openstaan voor samenwerkingsmogelijkheden met de provincies.

Detailhandel
Interprovinciale studie detailhandel
In februari 2013 werd van start gegaan met een interprovinciale studie detailhandel. Het doel
van deze studie is het winkelaanbod en de verschillende koopstromen in de Vlaamse
provincies in kaart brengen. Het einddoel van deze uitgebreide studie is het stimuleren van de
lokale economie.

In april 2014 werden de feitenfiches voor alle 308 gemeenten publiek beschikbaar gemaakt op
de portaalsite www.detailhandelvlaanderen.be. Er waren vele positieve reacties rond de
structuur en de feitenfiches zelf, o.m. op vlak van volledigheid.
De volgende stap was het uitwerken van SWOT-analyses op basis van de feitenfiches, zoals
opgenomen in het evaluatiepakket per gemeente. Eind april waren de feitenfiches van alle 308
gemeenten volledig aangevuld en op 18 mei waren de SWOT’s beschikbaar voor elke
gemeente via een persoonlijke login. Omdat deze feitenfiches geen statische hulpmiddelen
zijn, werden ze in oktober-november 2014 een eerste keer geüpdatet.
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Ter afsluiting van de interprovinciale studie detailhandel werden vijf eindrapporten opgeleverd
en verstuurd naar de vijf provinciale deputaties. Ook werd beslist het project a.d.h.v. vijf
detailhandelevents in januari 2015 te presenteren aan het publiek.

Interprovinciale visie detailhandel
Voor de provinciale werking rond detailhandel, onder meer in het kader van de Provinciale
Platformen Detailhandel (PPD), is visieontwikkeling zeer belangrijk.
Op 10 april vond daarom een eerste visiedenkdag plaats waar ideeën voor een interprovinciale
visie werden samengelegd. In mei-juni 2014 werd beslist om tegen september een DH-visie te
kunnen voorleggen tijdens een gepland overleg met het Agentschap Ondernemen, en de
verwachte ontmoeting met de nieuwe bevoegde minister.
Uiteindelijk werd de interprovinciale DH-visie in november voorgelegd aan de provinciale
deputaties. Tijdens de vijf detailhandelevents in januari 2015 worden de (inter)provinciale
visies voorgesteld aan het publiek.

Overleg met Agentschap Ondernemen
Overleg 24 juni 2014
Tijdens een overleg met een vertegenwoordiging van het Agentschap Ondernemen (AO) op 24
juni 2014 werden een aantal dossiers besproken die zowel door het Vlaamse beleid als het
provinciale economische beleid worden behartigd.
Zo werden onder meer clusterbeleid en slimme specialisatiestrategieën besproken, waar AO
een faciliterende en voorbereidende rol voor de provincies/POM’s in voorbereidende trajecten
ziet. Ook de mogelijkheid voor een grotere rol voor de provincies/POM’s inzake GIS,
bedrijventerreinen en startersinfrastructuur werd besproken.
Acquisitiebeleid, streekoverleg en regioscreening, en de provinciale werkzaamheden rond
detailhandel (inclusief de provinciale rol in het voorontwerp van decreet rond het integraal
handelsvestigingsbeleid) kwamen aan bod.

Tijdens dit overleg kwamen ook enkele Europa-gerelateerde onderwerpen ter sprake. Voor
meer informatie hierover zie infra.
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Overleg 22 oktober 2014
Tijdens een nieuw overleg met een afvaardiging van AO werden dezelfde onderwerpen
besproken als tijdens het overleg van 24 juni (zie supra). Deze werden echter aangevuld met
informatie uit de beleidsnota economie van minister Ph. MUYTERS. Ook werd er gefocust op
de voorbereiding van het gesprek van de gedeputeerden bevoegd voor economie met de
minister op 4 november 2014.

Streekoverleg
Tijdens een overleg met minister Ph. MUYTERS op 4 november 2014 werd aan de
gedeputeerden bevoegd voor economie gemeld dat de financiering en de werking van de
RESOC’s en SERR’s zal worden afgebouwd, net als de subsidies voor de werking rond
Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD). De meerwaarde van deze organisaties is
volgens de minister te beperkt en daarom wordt in hun afslanking voorzien in 2 fasen.3
De beleidscommissie economie meldde dat de provincies deze werking willen verderzetten,
maar dat er dan nood is aan voldoende financiering van de provincies.
Naar aanleiding van deze aankondiging volgde een ambtelijk overleg met het kabinet
MUYTERS op 25 november.

De provincies houden vast aan de meerwaarde van het streekoverleg en werken verder aan
een interprovinciale visie.

Sociale economie
Ondertekening protocol Vlaanderen-provincies inzake sociale economie
Tijdens de beleidscommissie economie van 10 februari 2014 werd het protocol sociale
economie ondertekend door de bevoegde gedeputeerden en toenmalig minister F. VAN DEN
BOSSCHE. Naar aanleiding van deze ondertekening en het nieuwe maatwerkdecreet werden in
de loop van maart-april 2014 vijf provinciale infosessies ‘Maatwerk en lokale
diensteneconomie’ georganiseerd.
3

In 2015 wordt de financiering van de SERR-werking verminderd met 10% en wordt de RESOC-werking op -0 -

gezet. Dit laatste bedrag werd normaal betaald vanuit het departement economie en betreft een bedrag van
circa 200.000 euro per provincie. In 2016 volgt dan de verdere afbouw van deze structuren.
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Ondertekening protocol sociale economie
Van links naar rechts: de gedeputeerden J. DE BETHUNE en G. VERSNICK, minister F. VAN DEN BOSSCHE, gedeputeerden M.
VANDEPUT en L. CALUWE

Samenwerking met CollondSE / In|C
CollondSE, het Collectief Ondersteuningsorgaan voor Sociale Economie, is omgevormd tot
In|C. Een belangrijke pijler van deze organisatie is het ‘adviescomité kwaliteit’. Omwille van
hun expertise in deze materie hebben de provincies een permanent zitje gekregen in dit
adviescomité.

Samenwerking met Open Bedrijvendag
Vanuit de provincies en Open Bedrijvendag (OBD) was het idee ontstaan om voor de editie van
2015 samen met de vijf provincies iets rond sociale economie te doen. In maart 2014 werd
daarom overleg opgestart met OBD. Ondanks veelvuldig overleg rond de inhoud van deze
samenwerking, de prijs voor de deelnemende bedrijven, visibiliteit voor de provincies, enz.
werd in de loop van 2014 duidelijk dat het draagvlak binnen de sector voor dit project niet
groot genoeg was.

9 Europa
(verantwoordelijke Hans BONNARENS)

Interreg V – Operationele Programma’s
In de loop van 2014 werkten de Vlaamse provincies aan de operationele programma’s voor
Interreg V (2014-2020). Deze werden in het najaar ingediend bij de Europese Commissie en
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goedgekeurd. Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Euregio Maas-Rijn en Interreg FranceWallonie-Vlaanderen kunnen in 2015 dus volledig starten.

Overleg met Agentschap Ondernemen
Overleg april 2014 – operationele programma’s
Reeds in 2013 werd door de Vlaamse provincies veel werk verricht rond de opmaak van de
operationele programma’s van de Europese fondsen voor de programmaperiode 2013-2018.
Ook de introductie van Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s) zorgde voor extra werk
voor de provincies. Na het leveren van input aan het einde van 2013 kwam er lange tijd geen
nieuws. Daarom werd een overleg georganiseerd met een delegatie van het Agentschap
Ondernemen (AO) rond deze problematiek.
Tijdens dit overleg werd gemeld dat er tijdens de hierboven vermelde periode zonder nieuws
verschillende financiële en inhoudelijke verschuivingen hebben plaatsgevonden, o.m. op vraag
van Europa. De vertegenwoordigers van AO verwachtten dat dit dossier tijdig zou afgerond
worden en dat ze, rekening houdend met de verplichte evaluatie door de Europese Commissie,
eind 2014 zouden kunnen starten met de uitrol van de programma’s. Deze laatste deadline
werd niet gehaald, waardoor dit dossier ook in 2015 nog een belangrijk agendapunt zal blijven
voor de a- en b-commissies Europa.

Overleg 24 juni 2014
Tijdens het overleg met een afvaardiging van AO op 24 juni 2014 werd, naast economische
dossiers (zie supra), aandacht besteed aan de uitwerking van de GTI’s. Een belangrijk punt was
de mogelijke oprichting van een vierde GTI ‘Metropolitaan Kerngebied’ (= de Vlaamse Ruit, het
gebied tussen Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven). Er werd de provincies verteld dat een
beslissing hierrond zou volgen voor het einde van 2014..
Ter info: begin 2015 werd duidelijk dat deze GTI er niet zou komen. De specifieke bepalingen
die werden voorzien voor deze GTI zullen op andere manieren behandeld worden door het
EFRO-programma.

Overleg 22 oktober 2014
Tijdens het overleg met een delegatie van AO op 22 oktober werden naast enkele
economische topics (zie supra), ook Europa-gerelateerde onderwerpen besproken.
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Zo werden de vorderingen rond Doelstelling 2 van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO D2) en de operationele programma’s besproken, alsook de (vage) plannen
rond de beheersstructuren. AO meldde dat ze omwille van besparingen maar een sterk
verminderd bedrag kunnen spenderen aan cofinanciering van EFRO-projecten tijdens de
komende Vlaamse legislatuur. Samenwerking tussen meerdere partners en
financieringskanalen is dus onontbeerlijk.
Ook rond de GTI Metropolitaan Kerngebied werd overleg gepleegd. Er werd gemeld dat er nog
niet veel geweten was, noch door de provincies, noch door AO. AO en het Departement
Ruimte Vlaanderen moesten dringend samenzitten, waarna de plannen voor deze vierde GTI
zouden ingediend worden.
Daarnaast bleken ook de beheerafspraken voor de andere GTI’s (excl. Limburg en het
Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat) nog niet helemaal duidelijk te zijn.

Ontmoeting gedeputeerden Europa en minister Ph. MUYTERS
Tijdens de ontmoeting met minister Ph. MUYTERS op 4 november 2014 werd naast het
sectordossier economie eveneens het sectordossier Europa gebruikt als leidraad. De minister
meldde dat hij drie grote uitgangspunten heeft voor zijn aanpak op economie en Europese
fondsen, namelijk vereenvoudiging, transparantie en maatwerk. De minister was op de hoogte
van de huidige goede samenwerking tussen Vlaanderen en de provincies in de Europese
programma’s. Wat goed is, moet niet drastisch gewijzigd te worden. Maar er is wel evaluatie
nodig, om eventueel te verbeteren.
Daarnaast stond de minister ook even stil bij de vermindering van de cofinancieringsmiddelen
voor EFRO D2-projecten, cf. de boodschap die AO al had gebracht tijdens het ambtelijk overleg
op 22 oktober 2014 (zie supra).

Vleva
Vleva-actua
Tijdens de bijeenkomsten van de a-commissie Europa vond
op regelmatige basis een briefing plaats door Vlevamedewerkster Joke Hofmans i.v.m. de actuele Europese
dossiers en op stapel staande evenementen en infosessies.
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Service Level Agreement
Op initiatief van Vleva werd een Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarin op een
duidelijke en overzichtelijke manier wordt weergegeven welke diensten Vleva in 2014 kan
aanbieden aan de VVP. Deze SLA is geldig voor 1 jaar en zal begin 2015 herzien worden door
de a-commissie Europa.

10 Toerisme
(verantwoordelijke Hans BONNARENS)

Logeren in Vlaanderen
Op de beleidscommissie toerisme van 20 februari 2014 werden de jaarcijfers (2013) van
Logeren in Vlaanderen Vakantieland voorgesteld aan de gedeputeerden bevoegd voor
toerisme. De bevoegde gedeputeerden zagen hier bevestigd dat Logeren in Vlaanderen (LiV)
zeer sterk is in het maken van de combinatie marketing en belangenbehartiging van
kleinschalige logies. Er werd besloten om deze tweevoudige taakstelling ook in 2014 verder te
zetten.

Aangezien de positieve verevening inzake toerisme (zie project Interne Staatshervorming)
werd geschrapt door het verdwijnen van het Provinciefonds, moesten de bevoegde
gedeputeerden op de beleidscommissie van 2 december 2014 keuzes maken inzake de
toekomst en financiering van LiV. De gedeputeerden gingen akkoord om, hoewel de
verevening wegvalt, op eigen initiatief en met eigen middelen onveranderd verder te werken
binnen de huidige structuren.

Vlaanderen Vakantieland
Tijdens het werkjaar 2014 werd bekend gemaakt dat het toeristisch magazine ‘Vlaanderen
Vakantieland’ op Tv-zender Eén zou ophouden te bestaan in de huidige vorm. Uiteraard heeft
een dergelijke naamsverandering gevolgen voor de naambekendheid van de
marketingcampagnes van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. In de loop van 2014 liet VRT
weinig los over de vorm en naam van het nieuw te ontwikkelen toeristische infoprogramma.
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De bevoegde gedeputeerden en de PTO-directeurs vormen één front t.o.v. de VRT, en
verwachten dat deze laatste haar contractuele verplichtingen met de provincies nakomt
(looptijd programma, aandeel nieuwe reportages binnen programma, etc.).
Ook in 2015 zal dit dossier hoog op de agenda blijven staan.

Nieuwe gezamenlijke projecten
Tijdens de beleidscommissie toerisme van 20 februari 2014 werd voorgesteld om, in navolging
van de succesvolle interprovinciale samenwerking inzake binnenlandmarketing, een nieuw
gezamenlijk project op te starten. Twee grote voorstellen kwamen aan bod, namelijk WOI en
fietsvakanties.
Gedurende 2014 werd er door de PTO-directeurs meermaals gediscussieerd over het idee
‘fietsvakanties’. Belangrijke aandachtspunten
waren de onzekerheid over de productlijn ‘fietsen’
van Toerisme Vlaanderen (TVL) en de bijhorende
productontwikkeling, namelijk fietsvakanties.
Hierbij moet echter rekening gehouden worden
met de taakverdeling inzake toerisme tussen de
Vlaamse overheid en de provincies, en het feit dat
de provincies niets moeten doen dat de private
sector zelf kan/zal ondernemen. Gezien de
standpunten van minister B. WEYTS over

Beleidscommissie 20 februari: De gedeputeerden bevoegd voor
toerisme, de PTO-directeurs en de LiV-directrice

fietstoerisme in zijn beleidsnota, zal dit onderwerp
ook in 2015 belangrijk blijven.

Implementatie interne staatshervorming
Naast het verdwijnen van het Provinciefonds en de positieve verevening inzake toerisme
waren er nog andere pijnpunten m.b.t. de implementatie van de interne staatshervorming. Er
werd gedurende 2014 geprobeerd deze zo goed mogelijk te remediëren, al dan niet in
samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Enkele acute pijnpunten waren het feit dat de URL’s
www.vlaanderenvakantieland.be en .nl nog steeds niet beheerd worden door de Provinciale
Toeristische Organisaties (PTO’s) (net als sommige andere tools), het uitblijven van een
taakverdeling tussen Vlaanderen en de provincies inzake onderzoek en gegevensverzameling
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en de wijze waarop Toerisme Vlaanderen de buitenlandmarketing van de Vlaamse Regio’s
behartigt (zie ook infra).

Overleg Provinciale Toeristische Organisaties – Toerisme Vlaanderen
Naast de samenkomsten van de a-commissie toerisme met de directeurs van de PTO’s, werd
in 2014 ook op regelmatige basis overleg georganiseerd met Toerisme Vlaanderen (TVL) om op
een constructieve manier te bouwen aan een betere samenwerking tussen beide partijen.
Ondanks enkele ups en downs gaat de samenwerking met TVL verder, onder meer door
bezoeken aan enkele provincies door TVL. Het TRIV-project, om tot een gedeelde
datahuishouding te komen, werd begin 2014 ten grave gedragen nadat het tegen het einde
verzandde in puur technische, moeilijk grijpbare discussies. De vraag rond (betere) promotie
van de Regio’s in de buurlanden bleef echter een constant onderwerp tijdens het werkjaar
2014 en zal dit in 2015 ook blijven.

Overleg met vertegenwoordiger van het kabinet B. WEYTS
In september 2014, nog voor het vrijgeven van de beleidsnota toerisme, werden de PTOdirecteurs uitgenodigd voor een ambtelijk overleg met het kabinet van minister B. WEYTS. De
besproken onderwerpen waren onder meer de toekomst van de verevening, de inhoudelijke
accenten van de beleidsnota en het partnerschap tussen de PTO’s, Toerisme Vlaanderen en
het kabinet.

11 Mobiliteit
(verantwoordelijke Hans BONNARENS)

Fietsbeleid
De provincies zijn hét fietsbestuur bij uitstek en dus gaat een groot deel van de aandacht van
het mobiliteitsbeleid naar fietsen. Naast de werkgroep fiets heeft ook de a-commissie
mobiliteit in de loop van 2014 vaak rond fietsbeleid overleg gepleegd.
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Fietscongres
Op 24 maart 2014 vond het
tweejaarlijkse Fietscongres plaats. Een
hele dag werden de aanwezigen op de
hoogte gebracht van het huidig en
toekomstig fietsbeleid in Vlaanderen.
De provincies waren als hét
fietsbestuur bij uitstek uiteraard
aanwezig op het congres. Tijdens het
plenaire gedeelte in de voormiddag
gaven Chris Brouwers (provincie
Antwerpen) en Joris VANDAMME

Provinciale presentatie rond Fietsbeleid 2.0 op het Fietscongres te
Brugge

(provincie Vlaams-Brabant) een zeer sterke presentatie over de toekomst van het fietsbeleid in
Vlaanderen, namelijk fietsbeleid 2.0. Bovendien hadden de vijf provincies ook drukbezochte
infostands waar ze uitleg gaven aan geïnteresseerden over hun werking m.b.t. fietsbeleid.

Fiets-GIS
In april 2014 werd begonnen aan de opmaak van een Fiets-GIS (een Geografisch
InformatieSysteem rond fietspaden en –snelwegen), een project van 1,2 mln. euro.
De werkzaamheden hierrond worden opgevolgd in twee groepen, namelijk een
klankbordgroep (5 provinciale vertegenwoordigers) en een werkgroep (één à twee provinciale
vertegenwoordigers voor de vijf provincies samen).
In 2014 hielden de provincies regelmatig de druk op de ketel en brachten ze ideeën aan om
hier een nuttig, veelzijdig en gebruiksvriendelijk instrument van te maken. Ook in 2015 zal dit
project verder opgevolgd worden door de werkgroep fiets en de a-commissie.

Kennisuitwisseling Vlaamse en Nederlandse fietsexperts
De vijf provincies hebben gedurende de eerste zes maanden van 2014 een kennisuitwisseling
tussen Vlaamse en Nederlandse fietsexperts voorbereid. De provincies waren de duidelijke
trekker in dit verhaal en werden bijgestaan door o.m. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De
kennisuitwisseling vond plaats in Vlaams-Brabant op 25 juni en was, mede door de
aanwezigheid van een aanzienlijk aantal Vlaamse en Nederlandse experts, een groot succes.
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Diensten Aangepast Vervoer en Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer
Reeds in het begin van 2014 werd voorgesteld om m.b.t. de diensten aangepast vervoer (DAV)
een betere afstemming tussen de vijf provinciale diensten mobiliteit en welzijn te voorzien
vermits deze materie onder regie van het domein welzijn viel. Doorheen het jaar namen de acommissieleden kennis van de werkwijze in elke provincie.
Na het bekend worden van de plannen van de nieuwe regering inzake het afschaffen van de
persoonsgebonden en culturele bevoegdheden op provinciaal niveau, kreeg deze discussie een
nieuwe dimensie. De herpositionering van de diensten werd een feit en ook de oprichting van
eventuele overkoepelende Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer binnen de provinciale
structuren kwam hoog op de agenda.

Trage Wegen
Zowel de Werkgroep Trage Wegen als de a-commissie mobiliteit hielden zich in 2014 bezig met
trage wegen, trage mobiliteit en de evolutie van deze deeldomeinen. Belangrijk hier is de
blijvende vraag van de provincies voor een nieuw, performant trage-wegendecreet met daarin
een coördinerende en ondersteunende rol voor de provincies. Ook zonder decreet nemen de
vijf Vlaamse provincies nu al een coördinerende en ondersteunende rol op t.o.v. lokale
besturen.

12 Welzijn
(verantwoordelijke: Hilde REKKERS)

De werking van zowel de a- als de b-commissie welzijn stond in de eerste helft van 2014
grotendeels in het teken van de afwikkeling van het project ‘interne staatshervorming’, en van
de verdere concretisering van de vernieuwde taakstelling van de provincies na de ‘interne
staatshervorming’. Een belangrijk instrument daarbij was het overleg met Vlaanderen, zowel
op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Tijdens de tweede helft van 2014 eiste het project
‘afslanking provincies’ een groot deel van de aandacht op.
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Interne staatshervorming
Welzijn
Sinds 1 januari 2014 is het decreet van 15 mei 2013 houdende toekenning van bepaalde
bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen van toepassing. Hierdoor
werden de 4 kerntaken inzake welzijn (sociale kaart, sociale planning, netwerkvorming en
impulsbeleid) decretaal verankerd.

Om te komen tot een goede afstemming tussen Vlaanderen en de Vlaamse provincies kwam
elke maand een interambtelijke werkgroep ‘welzijn, volksgezondheid en gezin’ samen. Deze
werkgroep had de opdracht om het politiek overleg voor te bereiden.

Toegankelijkheid
-

Op 28 maart 2014 gaf het Vlaams Parlement goedkeuring aan het decreet houdende
machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private
stichting.

-

De beleidscommissie welzijn koos voor een sterke vertegenwoordiging van de Vlaamse
provincies in het nieuwe extern verzelfstandigd agentschap (EVA), met een mix van
technische deskundigheid en bestuurskundige knowhow. De beleidscommissie wilde
zo een maximale impact uitoefenen. Zeker in de opstartfase, wanneer bijv. over de
prijszetting moet worden beslist, is dit belangrijk.

-

Volgende personen werden aangeduid om de Vlaamse provincies te
vertegenwoordigen:

-

o

Vlaams-Brabant: A. LEYSEN

o

Antwerpen: L. DRIES

o

Limburg: F. SMEETS

o

Oost-Vlaanderen: E. COUCKUYT

o

West-Vlaanderen: N. BASTIAENS

Op 4 april 2014 keurde de Vlaamse Regering de oprichtingsbeslissing en de statuten
van het EVA Toegankelijk Vlaanderen goed. Tegelijkertijd werden ook de Raad van
Bestuur en de Regeringscommissaris benoemd.
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-

Het transitietraject werd verdergezet, met het oog op de inkanteling van de
steunpunten toegankelijkheid in het EVA in 2015.

-

Eind 2014 bleek dat de begroting van het EVA geconfronteerd werd met een
aanzienlijk tekort. De VVP richtte een brief aan minister L. HOMANS om uiting te geven
aan haar bezorgdheid, m.n. over het betrokken personeel.

Integratie en inburgering:
-

De financiële verevening:
o

De beleidscommissie welzijn nam op 17 maart 2014 kennis van het
vereveningsvoorstel van de Vlaamse administratie. Het kabinet van minister G.
BOURGEOIS wilde uit deze cijfers een overeenkomst distilleren die als
mededeling aan de Vlaamse Regering zou voorgelegd worden bij de opmaak
van de begroting 2015. De beleidscommissie stelde vast dat een aantal cijfers
niet correct waren, en stelde het voorstel ter discussie.

o

De nieuwe Vlaamse regering (2014-2019) besliste echter om met ingang van
2015 het provinciefonds af te schaffen. Een verevening was daarom niet
langer aan de orde.

-

In 2014 werd het transitietraject met het oog op de inkanteling van de provinciale
initiatieven op het vlak van inburgering en integratie in het Vlaamse EVA ‘Inburgering
en Integratie’ verdergezet. De inkanteling was voorzien op 1 januari 2015.

Project afslanking provincies
Naar aanleiding van het voornemen in het Vlaams regeerakkoord om de persoonsgebonden
bevoegdheden aan de provincies te onttrekken, hadden de gedeputeerden welzijn op 10
september een onderhoud met minister J. VANDEURZEN. Welzijn is een persoonsgebonden
bevoegdheid, en maakt dus (gedeeltelijk) deel uit van dit project. Er werd met de minister
afgesproken om de activiteiten binnen het domein ‘zorg en gezondheid’ in kaart te brengen,
maar dat minister L. HOMANS – de coördinerend minister – hiervoor de nodige richtlijnen zou
bezorgen. Er was o.m. meer duidelijkheid nodig over de afbakening van de persoonsgebonden
bevoegdheden en de praktische uitwerking van de inventarisatie.

55 / 65

De sectorwerkgroep ‘welzijn’ kwam een eerste keer samen op 18 december 2014. Tijdens deze
vergadering werd toelichting gegeven bij de verwachtingen van de Vlaamse overheid m.b.t. de
inventarisatie van de provinciale initiatieven op het vlak van welzijn en gezondheid. De VVP gaf
uiting aan haar vragen en bezorgheden m.b.t. het juridisch kader voor de afslanking, de
afbakening ervan, het sjabloon voor de inventarisatie, ...

Interprovinciale initiatieven
Binnen het beleidsveld ‘welzijn’ werden enkele interprovinciale initiatieven opgestart en/of
verder uitgebouwd:
-

Sociale kaart: In 2014 werd gewerkt aan de integratie en vernieuwing van de huidige
sociale kaart en de zorgzoeker, opdat die beter zou beantwoorden aan de huidige
behoeften van de provinciebesturen en hun doelgroepen. Dit resulteerde half 2014 in
het nieuwe ‘platform welzijn & gezondheid’.

-

Sociale planning: Een interprovinciaal coördinator stond, samen met een werkgroep,
in voor het bevorderen van de samenwerking tussen provincies, het bundelen van de
externe contacten en het faciliteren van de technische randvoorwaarden. In 2014
werd, met het oog op het stroomlijnen van de samenwerking tussen de provincies,
gestart met een proefproject rond een interprovinciale datawarehouse. Het overleg
met Vlaanderen over het ontsluiten van data in functie van de steunpunten sociale
planning werd verdergezet.
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-

Arbeidszorg: De 5 Vlaamse provincies en provinciale steunpunten waren ook in 2014
actief lid van de Ronde Tafel Arbeidszorg. De VVP-stafmedewerkster stond in voor de
promotie van een breed maatschappelijk draagvlak, het vormen van een brug tussen
de beleidsontwikkelingen en het werkveld, het aanbieden van een forum voor de
verschillende stakeholders (via de Ronde Tafel Arbeidszorg), en het signaleren van
knelpunten.
De totstandkoming van het decreet inzake werk- en zorgtrajecten- dat een
geïntegreerd beleid beoogt vanuit welzijn, werk en sociale economie – werd
opgevolgd. Op 12 maart 2014 organiseerde de Commissie voor Economie, Economisch
Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
een hoorzitting. De Ronde Tafel Arbeidszorg was één van de sprekers. G. HUYGEBAERT
(provincie Oost-Vlaanderen) en P. REYNDERS (steunpunt arbeidszorg Limburg), die de
Ronde Tafel Arbeidszorg vertegenwoordigden, maakten van deze gelegenheid gebruik
om enkele bedenkingen bij het voorstel van decreet aan te kaarten. Op 23 april 2014
werd de tekst goedgekeurd door het Vlaamse parlement. Tijdens de tweede helft van
het jaar werkte de Ronde Tafel Arbeidszorg aan adviezen ten behoeve van de
uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

-

Vrijwilligerswerk: Op basis van een protocol met de Nationale Loterij coördineert de
VVP de financiering van de verzekering voor vrijwilligers in de verschillende
provincies. Een overzicht van de werking in 2014:

VERZEKERDE DAGEN
Antwerpen

AANTAL ERKENDE ORGANISATIES

42.202

1.990

Brussel

3.471

1.903

Limburg

54.394

1.293

Oost-Vlaanderen

52.529

1.951

Vlaams-Brabant

43.626

1.987

West-Vlaanderen

49.994

1.489
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Op 24 januari 2014 ondertekende federaal minister K. GEENS het ministerieel besluit
waardoor aan de VVP een bijkomende subsidie werd toegekend. Er werd daarom een
nieuw protocol afgesloten tussen de Nationale Loterij en de VVP. In dit protocol werd
o.m. afgesproken dat de provincies maximum 20% van de subsidie kunnen inzetten
voor administratie en communicatie in het kader van de vrijwilligersverzekering
(voorheen was dat maximum 10%). Daarmee werd ingegaan op de vraag van de
provincies om meer middelen te kunnen inzetten voor communicatie en administratie.

13 Ontwikkelingssamenwerking
(verantwoordelijke: Hilde REKKERS)

Kleur bekennen: programma 2014-2019
Het programma ‘Kleur Bekennen/Annoncer la couleur’ ging van start in 1997 en is van in het
begin een structurele samenwerking tussen de federale overheid, de provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) rond ontwikkelingseducatie. In 2014 werd de
samenwerkingsovereenkomst verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1
september 2014. De periode september 2014 – augustus 2015 is een overgangsperiode. BTC
wil in het voorjaar van 2015 een meerjarige overeenkomst afsluiten.
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14 Wonen
(verantwoordelijke: Hilde REKKERS)

Interbestuurlijke samenwerking
Het protocol ‘interbestuurlijke samenwerking wonen’ (ISBW) werd verder uitgevoerd.
Krachtens het protocol ’wonen’ werken Vlaanderen, de provincies, VVSG en VVP samen rond
volgende actieterreinen:
-

De ondersteuning van het lokale woonbeleid;

-

Het bijdragen tot het oplossen van de problemen op de private en sociale huurmarkt;

-

Gegevensverzameling en –uitwisseling;

-

Het opzetten van nieuwe experimenten in het woonbeleid en

-

Het aanbieden van vorming aan ambtenaren en gerichte informatie aan particulieren.

De stuurgroep IBSW kwam samen op 4 maart en 7 oktober 2014.

15 Cultuur
(verantwoordelijke: Gert JANSEN)

Complementair cultureel-erfgoedbeleid
Het complementair cultureel-erfgoedbeleid werd nog steeds als een positief gegeven
geëvalueerd. Dit kwam onder meer tot uiting bij het inschrijven van het protocol in het nieuwe
Cultureel-erfgoeddecreet 2012 onder invloed van het Planlastendecreet. Op het halfjaarlijks
overleg tussen de VVP, de VVSG en het agentschap Kunsten en Erfgoed wordt informatie
uitgewisseld, wordt het protocol geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt die de
complementariteit tussen de drie besturen verhogen. In de a-commissie worden vervolgens de
gemaakte afspraken besproken en uitgewerkt. Op deze manier werd dit jaar overleg gepleegd
over het vrijkomen van DAC4-middelen. Ten gevolge van het regeerakkoord werden de
ambtelijke overlegorganen opgeschort. Gesprekken werden vanaf dan gevoerd tussen de
politieke verantwoordelijken.

4

Derde Arbeidscircuit
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Complementair kunstenbeleid
Op woensdag 4 december 2013 werd het nieuwe kunstendecreet goedgekeurd door het
Vlaams Parlement, waarin een protocol complementair beleid tussen de verschillende
overheden staat ingeschreven. De ‘werkgroep complementair kunstenbeleid’, bestaande uit
VVP, de VVSG en het agentschap Kunsten en Erfgoed en VGC kreeg in 2014 een nieuwe
doorstart om afspraken te maken over de voorbereiding van het protocol. Vanuit VVP werd de
nadruk gelegd op het anticiperen op het zogenaamde watervalsysteem waarbij afkeuring of
vermindering van subsidies op het ene niveau effect heeft op de aanvragen van het andere
niveau. Volgend op het Vlaamse regeerakkoord vroeg VVP dat de engagementen voor de
provincies lopen tot 31 december 2016 en dat financiële of juridische beslissingen van een
andere overheid kunnen leiden tot een afwijking van het protocol. In 2015 zal het protocol
door alle partijen worden ondertekend.

Monumentenwacht Vlaanderen
De koepelorganisatie van de provinciale monumentenwachtverenigingen werd in navolging
van het Witboek Interne Staatshervorming overgedragen aan de provincies. (Witboek, 8.2
Concrete invulling provinciaal profiel, p.121) Naast enkele financiële consequenties van de
transitie, moest de koepel ook als instelling overgedragen worden. Dit vroeg een technischjuridische hervorming. Op 24 februari 2014 werden de statutaire organen overgedragen
waardoor deze vanaf dan volledig provinciaal waren. De statuten werden gelinkt aan de
overlegorganen van VVP. Zo bestaat de Raad van Bestuur uit de gedeputeerden bevoegd voor
cultuur en bestaat het Dagelijks Bestuur uit de bevoegde ambtenaren. De vzw wordt
voorgezeten door gedeputeerde L. LEMMENS terwijl de VVP-stafmedewerker secretaris is. Ook
over de bijkomende opdrachten van Vlaanderen, de financiën, een adviesraad en de stichting
monumentenstrijd werden afspraken gemaakt.
De toenmalige directeur, mevrouw E. MICHIELS, werkte een transitietraject uit in samenspraak
met de statutaire organen. Mevrouw M. VERBEECK volgde mevrouw E. MICHIELS op als de
nieuwe inhoudelijk leidinggevende, mevrouw T. VANDENDURPPE nam het zakelijke aspect
waar. Het toekomstmodel werd op een zeer open manier gecommuniceerd naar alle
provinciale afdelingen.
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De nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Monumentenwacht Vlaanderen

Streekgericht bibliotheekbeleid (SBB)
In de consultancy-opdracht uit 2013 over de systeemarchitectuur van de digitale bibliotheek
bleek o.a. dat een uitbreiding van de systemen niet wenselijk is en dat het aantal systemen dat
gebruikt wordt dient geconsolideerd te worden. Dit zal de complexiteit verminderen en op
termijn kostenefficiënter zijn. Samen met Bibnet (namens Vlaanderen) en VGC lanceerde VVP
daarom een haalbaarheidsstudie. Het streekgericht bibliotheekbeleid werd verder versterkt
tussen de 3 partners en de lokale bibliotheken via de uitbreiding van het onderhoud van de
bibliotheekportalen.

Open Monumentendag (OMD)
Al 25 jaar waren de verschillende overheden partner in OMD, dè sensibiliseringscampagne van
het onroerend erfgoed. De formule vertoonde echter steeds meer slijtage waardoor de
verschillende initiatiefnemers overeenkwamen een toekomsttraject uit te werken. Doorheen
het traject namen de provincies steeds hetzelfde standpunt in waarbij de focus lag op 1)
sensibilisering, 2) de bekommernissen van de lokale comités en 3) de operationele inbreng van
de provincies. De provincies wensten hun inbreng hierin te heroriënteren door hun focus meer
te leggen op het terrein en minder op de overhead-ondersteuning. Een traject waar de
initiatiefnemers allen achter leken te staan werd eind februari door de Vlaamse
erfgoedorganisatie Herita op de helling gezet. Daarom besliste de beleidscommissie ‘cultuur’
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om unaniem beslist te stoppen als structurele partner in Open Monumentendag, maar nog wel
met het eigen patrimonium deel te nemen aan de campagne en daarnaast de vrijgekomen
middelen in te zetten voor sensibilisering.

Project afslanking provincies
Met uitzondering van onroerend erfgoed, is cultuur een persoonsgebonden materie en maakt
dus deel uit van het project ‘afslanking van de provincies’. Er werd snel een overleg ingepland
met minister S. GATZ om meer duidelijkheid te krijgen. Het traject voor de sector cultuur loopt
gelijk aan dat van de sector jeugd gezien deze beiden onder de bevoegdheid van minister S.
GATZ vallen.

16 Jeugd
(verantwoordelijke: Gert JANSEN)

Project afslanking provincies
Jeugd is een persoonsgebonden materie en maakt dus deel uit van het project afslanking van
de provincies. Er werd snel werk gemaakt van een overleg met minister S. GATZ om meer
duidelijkheid te krijgen. Het traject voor de sector jeugd loopt gelijk aan dat van de sector
cultuur gezien beide sectoren onder de bevoegdheid van minister S. GATZ vallen.

17 Sport
(verantwoordelijke: Gert JANSEN)

G-Sport5
Steunpunt G-sport Vlaanderen
Op 22 november 2013 keurde de Vlaamse Regering de verlening van de
subsidie voor het Steunpunt G-sport Vlaanderen t.e.m. 31 augustus 2015. In
deze beslissing werden 2 bijkomende opdrachten gegeven aan de VVP: 1) het
bezorgen van een nieuwe tussentijdse evaluatie en 2) Een businessplan

5

Gehandicapten-sport
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opstellen met een financiële en inhoudelijke visie over het voortbestaan van het Steunpunt na
afloop van de subsidie.
De tussentijdse evaluatie werd reeds bezorgd door VVP.
Samen met de verschillende G-sportactoren – de G-sportfederaties, het Steunpunt,… – zoeken
de provincies afstemming om het voortbestaan van het Steunpunt te optimaliseren. Gezien op
1 januari 2017 zowel de provinciale taken zullen overgeheveld worden en er op dat moment
ook een nieuw decreet op de sportfederaties in werking moet treden, wordt het transitieplan
in 2015 uitgewerkt zodat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 van start kan gaan. In de
tussentijd heeft elke partner reeds een blauwdruk gemaakt van de eigen ‘as-is’ situatie.

Afstemming reglementen
In 2014 werd over de provinciegrenzen heen getracht een eerste poging te ondernemen om
enkele subsidiereglementen voor G-sport meer op elkaar af te stemmen. Gezien de
ontwikkelingen t.g.v. het regeerakkoord werd dit project on hold gezet.

Bovenlokale sportinfrastructuur
In september 2013 ontving de VVP een eerste nota over het pilootproject waarvoor
Vlaanderen € 10 miljoen voorziet om bovenlokale sportinfrastructuurprojecten te
ondersteunen. De provincies beoordeelden de dossiers m.b.t. hun grondgebied, waarna een
Vlaamse beoordelingscommissie eveneens een score toekende en advies aan minister Ph.
MUYTERS overmaakte. De B-commissie concludeerde op basis van het gelopen traject dat er
aparte aandacht aan de zwembadproblematiek geschonken moet worden. Een studieopdracht
om te komen tot een actieplan zwembaden werd niet uitgeschreven t.g.v. het regeerakkoord.
Op het Sport-Voor-Allen overleg in juli heeft VVP wel de noodzaak aan investeringen in
bovenlokale sportinfrastructuur aangehaald waar de zwembadproblematiek bijval kreeg.

Project afslanking provincies
Sport is een persoonsgebonden materie en maakt dus deel uit van het project afslanking van
de provincies. Er werd snel werk gemaakt van een overleg met minister Ph. MUYTERS om
meer duidelijkheid te krijgen. In december ging de eerste sectorwerkgroep sport door, waar
beslist werd de eerste kolommen van het door Vlaanderen opgestelde sjabloon in te vullen en
in kaart te brengen wat provinciaal blijft, wat naar Vlaanderen gaat en wat grijze zones zijn,
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namelijk wat nog niet uitgemaakt is (zie hoger). De ‘grijze zones’ zouden op het volgende
sectoroverleg in 2015 getrancheerd worden.
Het traject rond het Steunpunt G-sport Vlaanderen werd zoals eerder vermeld aangepast aan
de nieuwe situatie.
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Bijlage : Overzicht van de samenkomsten van de a- en b- commissies in 2014
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Daarnaast zijn er nog tal van zittingen geweest van specifieke VVP-werkgroepen.
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