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DE PERSOONSGEBONDEN TAKEN VAN DE PROVINCIES   

(document n.a.v. de definitieve goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende 

de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies) 

 

1 Situering 

Dit document stelt, in het kader van het uitvoering van het Vlaams regeerakkoord m.b.t. het 

provinciaal bestuursniveau, definitief vast welke persoonsgebonden taken/bevoegdheden/ 

instellingen niet langer door de provincies zullen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2018, alsook 

overheid (de Vlaamse of de lokale overheid) die deze taken/bevoegdheden/instellingen zal 

overnemen.  

De persoonsgebonden bevoegdheden zijn gedefinieerd als de bevoegdheden opgesomd in de 

artikelen 4 en 5 van de BWHI. Het gaat over alle “culturele aangelegenheden” (jeugd, kunst, cultuur, 

sport, ..) en de welzijnsmateries (bijstand aan personen, …). 

Het optreden als inrichtende macht van onderwijsinstellingen (inclusief volwassenonderwijs en de 

bestuursscholen) valt niet onder de “persoonsgebonden aangelegenheden. Initiatieven binnen het 

kader van onderwijs die raakvlakken hebben met gewestbevoegdheden (zoals bijvoorbeeld de 

RTC’s) vallen hier evenmin onder.  
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2 Beleidsveld sport 

 

Decretale taken 

Gehandicaptensport (G-sport) 

In alle provincies is er een G-sport werking. Deze wordt momenteel op verschillende wijzen per 

provincie uitgewerkt zowel naar inhoudelijke werking, naar middelen als naar VTE.  De vijf 

provinciale G-sportwerkingen worden overgeheveld naar de Vlaamse overheid en ingekanteld in 

het Agentschap Sport Vlaanderen.  

Daarnaast zijn er ook: 

- de twee bovenlokale G-sportcentra Peerdsbos (Antwerpen) en Dommelhof (Limburg) – zie 

verder bij de “instellingen”; 

- de uitleendiensten G-sport worden verder toegelicht onder “aanvullende taken”. 

Bovenlokale evenementen 

Er zijn grote verschillen vast te stellen wat betreft het beleid inzake bovenlokale sportevenementen: 

gaande van een sterke investering in bovenlokaal sportbeleid tot geen enkel beleid. In de provincies 

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams- Brabant worden bovenlokale sportevenementen 

ondersteund in functie van regiomarketing/visibiliteit. Bij sommigen zit dit vervat onder de noemer 

“algemene communicatie”, bij andere specifiek bij provinciale sportdienst.  

Beleid m.b.t. bovenlokale sportevenementen zal integraal overgeheveld worden naar de Vlaamse 

overheid via het ‘Permanent overlegorgaan sportpromotie’. Hierin zetelen zowel de Vlaamse 

overheid, de sportfederaties als de lokale overheden. Het gevoerde evenementenbeleid vanuit de 

provincies zal ingekanteld worden op het passende niveau. 

Regiowerking 

In alle provincies is er een zekere vorm van regiowerking. Dit kan gaan van een zeer prille 

samenwerking zoals bijvoorbeeld in de provincie Limburg, tot een structurele en duurzame 

samenwerking (via een daarvoor opgerichte ILV-Interlokale Vereniging) bijvoorbeeld in de 

provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De wijze waarop regiowerkingen (intergemeentelijke 

samenwerkingen in functie van bepaalde doelstellingen) werken kent dus een grote diversiteit. 

Bijkomend: sommige regiowerkingen werken autonoom, anderen zijn vrij afhankelijk van de 

middelen en de ondersteuning (VTE) van de provincies. Deze inhoudelijke samenwerking met de 

provincies (ook vaak financieel) is recent reeds sterk afgebouwd. In sommige provincies (bv 

Antwerpen) ondersteunt de provincie enkel nog G-sport. Sommige gemeenten betalen een bijdrage 

aan de provincies voor hun ondersteuning. 

Het vraaggestuurd ondersteunen van de regio-werkingen en het stroomlijnen van de service wordt 

een kerntaak van de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen). Het is de doelstelling om de provinciale 
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promotiediensten van Sport Vlaanderen meer in te zetten ter ondersteuning van de regiowerking 

en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (o.a. via het aanbieden van concrete 

producten). Er is ook al een regionale dienstverlening van 33 follo’s (flexibele opdracht L.O 

leerkrachten) verspreid over gans Vlaanderen. 

Bovenlokale sportinfrastructuur 

Doorheen de jaren hebben de vijf provincies in functie van diverse noden geïnvesteerd in 

bovenlokale sportinfrastructuur. Ook hier vertonen de provincies een diversiteit in aanpak: 

subsidies aan derden, investeren in eigen provinciale sportinfrastructuur, pps-constructies, 

nominatieve subsidies, subsidiereglementen in functie van innovatie, energiebesparende 

maatregelen,…. 

De lopende engagementen vanuit de provincies zullen exhaustief in kaart worden gebracht. De 

afhandeling en opvolging van de lopende bovenlokale sportinfrastructuur-dossiers zal opgenomen 

worden door de afdeling sportinfrastructuur van Sport Vlaanderen. Afhankelijk van elk dossier zal 

bepaald worden welke opvolging (administratief, inhoudelijk, financieel) noodzakelijk is.  

Omlopen, paden en routes 

Deze bevoegdheid omvat enerzijds de coördinatie en opvolging van de loopomlopen, 

mountainbikeroutes, ruiterpaden, wateromlopen (kayak en roeien) en anderzijds de opvolging van 

initiatieven m.b.t. hinderlijke en lawaaierige sporten (o.a. motorcross). Sport Vlaanderen heeft reeds 

als kerntaak de coördinatie van de loopomlopen, mountainbikeroutes, fit-o-meter, en 

wateromlopen (pilootprojecten Kleine Nete, Dijle en Demer). Zowel beleidsmatig, organisatorisch 

als dienstverlenend worden de lokale besturen ondersteund in de uitbouw van de loopomlopen, 

mountainbikeroutes en fit-o-meters. 

Alle initiatieven inzake het ontwikkelen en opvolgen van structurele sportieve omlopen worden 

gecoördineerd door de Vlaamse overheid in nauwe samenwerking met de respectievelijke 

gemeenten en veelal met de Vlaamse provincies (aanleg, onderhoud, promotie, …..). 

- Coördinatie: Vlaanderen  - Stuurgroep Natuur en Sport 

- Mountainbike: Vlaanderen i.s.m. gemeenten + Vlaamse Stuurgroep MB 

- Loopomlopen: Vlaanderen i.s.m. gemeenten + Vlaamse stuurgroep Loopomlopen 

- Kajak: Vlaanderen i.s.m. gemeenten (Nete en Dijle) (pilootproject) 

- Skeelerroutes: Vlaanderen (nieuw) i.s.m. gemeenten  

- Ruiterpaden: Vlaanderen (nieuw) i.s.m. gemeenten en provincies. Het agentschap Sport 

Vlaanderen voert een gecoördineerd beleid met het oog op het ter beschikking stellen van 

een Vlaanderendekkend ruiterpadennetwerk en de communicatie en marketing hieromtrent. 

Het agentschap zal hiervoor, op regelmatige basis, de verschillende betrokkenen (provincies, 

paardensport federaties, ...) bij elkaar brengen om de nodige afspraken te maken. Het 

agentschap zal ook instaan voor het maken en leveren van het nodige materiaal (palen, 

plaatjes, borden, ...). De provincies blijven verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en 

de bewegwijzering van paden. Zij kunnen in het kader van hun bevoegdheid inzake toerisme 

hiervoor ook promotie maken.  
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Aanvullende taken 

Naast de bevoegdheden opgesomd in de bestuursakkoorden zijn er nog enkele zaken die  

onderdeel zijn van de werking van de provinciale sportdiensten. Het sportmateriaal in de 

provinciale uitleendiensten zal worden ingekanteld in de provinciale uitleendiensten van Sport 

Vlaanderen.  

De sportprijzen worden overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/of de gemeenten. 

 

Instellingen  

 

Instelling Ontvangende overheid 

Provinciaal sportcentrum Peerdsbos (Brasschaat) De Vlaamse overheid 

Provinciaal wielercentrum (Wilrijk) Stad Antwerpen  

Huis van de Sport (Antwerpen) Provincie  

Provinciaal domein Dommelhof Provincie 

Provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke) Provincie 

Provinciaal centrum Boerekreek (Sint Laureins) provincie 

Centrum Ronde Van Vlaanderen  Provincie 

Huis van de Sport (Gent) Stad Gent 

Provinciaal Olympisch zwembad (Brugge) Behoud huidige juridisch-financiële 
constructie 

De Gavers  Provincie 

Transfosite (Zwevegem) Provincie 

Provinciale domeinen van Diest, Kessel-Lo, Huizingen 
en Zoutleeuw 

provincie 

 

  




