Algemene Vergadering VVP - 29 april 2022 – provinciehuis Antwerpen
Speech uittredend VVP-voorzitter gedeputeerde Ann Schevenels
Beste aanwezigen,
In 2019 volgde ik Luk Lemmens op en werd ik verkozen tot nieuwe voorzitter van deze prachtige
organisatie die de belangen van de Vlaamse provincies behartigt. Vandaag geef ik de voorzittershamer
door. Het was een eer om voorzitter van de VVP te zijn en omringd te worden door gedreven
medewerkers, die zich volop engageren voor onze provincies.
De VVP vervult de rol van bovenlokale verbindende kracht op een gedreven wijze en legt de focus op
de dingen waar de provincies het verschil kunnen maken, op noden die de gemeenten overstijgen en
waarvoor de provincies het meest geschikte schaalniveau zijn. Dit met een uitgestrekte hand naar
de Vlaamse Regering om maatschappelijke uitdagingen samen aan te pakken.
De grondgebonden bevoegdheden die de provincies vandaag uitvoeren maken op lokaal niveau een
verschil, maar bieden ook antwoorden op vragen en bezorgdheden van individuele inwoners,
verenigingen en bedrijven. Sommigen stellen het bestuursniveau van de provincies in vraag, maar de
provincies vervullen wel degelijk bestuurstaken met een substantiële meerwaarde. Taken die niet
zomaar kunnen verdwijnen, maar evenmin zomaar kunnen overgenomen worden door een ander
bestuursniveau. Wil men het bestaan van de provincies in vraag stellen, dan dringt voorafgaand een
breed debat zich op met vertegenwoordigers van alle bestuursniveaus. Mogelijks wordt er dan wel
geconcludeerd dat best alles bij het oude blijft.
Verandering staat niet garant voor een efficiëntere dienstverlening. Waar het wel om draait is om
mensen, verenigingen en bedrijven verder te helpen op hun weg door de maatschappij en in het leven.
Iedereen moet zijn eigen verhaal kunnen schrijven en de provincie verdient hierin minstens een
paragraaf en geen voetnoot.
De druk is vrij groot op iedere provinciemandataris en in het bijzonder op de werking van de VVP. We
hoeven daarbij echter niet in het hoekje te staan… Ik zou eerder zeggen ‘in het tegendeel!’
Dé bestuurskracht die we kunnen bieden is er oor te zorgen dat we de juiste troeven op tafel leggen
om een kwalitatief beleid uit te werken ‘ten dienste van…’ en wees ervan overtuigd dat dit erg
gewaardeerd wordt op het terrein door de burger maar ook door onze politieke collega’s van welk
beleidsniveau ook!
Wat mij ten zeerste verbaasd is als men met een burgemeester, een parlementslid of een minister het
gesprek aangaat over het provinciaal bestuursniveau dat men dan eerder kritisch is t.o.v. de
standpuntbepaling die wordt ingenomen in politiek Brussel over het provinciaal bestuursniveau. Het
dossier ‘regiovorming’ is daar een mooi voorbeeld van: in ‘politiek Brussel’ negeert men het
provinciaal bestuursniveau om mee interbestuurlijk rond de tafel te zitten… maar op het terrein
daarentegen weet men perfect wat de meerwaarde is van ons bestuursniveau en worden we graag
uitgenodigd.
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Misschien komt men ooit wel in politiek Vlaanderen tot de conclusie dat die provinciebesturen toch
wel enig belang hebben… in Nederland heeft men daar ook 50 jaar over gediscussieerd en werd ook
‘regiowerking’ als alternatief naar voorgeschoven. Ondertussen zitten de provinciebesturen als
gelijkwaardige gewaardeerde gesprekspartner mee rond de tafel in Den Haag.
Dit alles dient ons de nodige spirit en slagkracht te bezorgen om verder te werken zoals we bezig zijn.
‘Collegialiteit’, ‘terreinkennis’, ‘overleg’, ‘gemotiveerde visieontwikkeling’ en ‘daadkracht’ zijn m.a.w.
5 ingrediënten die geapprecieerd worden door onze bestuurlijke collega’s van gemeenten en Vlaamse
overheid! Het zijn deze 5 ingrediënten die ik tevens doorheen mijn voorzitterschap bij de VVP als
leidraad gebruikt heb om aan standpuntbepaling te doen.
Deze visie hebben we vanuit de VVP vertaald in onze campagne naar de parlementsverkiezingen met
als doelstelling om de volgende jaren alle bestuurlijke ‘energie’ maximaal aan te wenden.
Op deze Algemene Vergadering nemen we afscheid van Raymond, die na 27 jaar dienst bij de VVP
gaat genieten van een welverdiend pensioen. Tegelijk verwelkomen we Tom Dehaene als nieuwe
voorzitter. Ik wens ze beide alvast veel succes en plezier met alles wat nog op hun pad komt.
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