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van MARIUS MEREMANS
datum: 16 oktober 2017

aan LIESBETH HOMANS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Afslanking provincies - Overdrachten
Het Vlaams regeerakkoord kiest voor een afslanking van het provinciale beleidsniveau.
Op 9 november 2016 is daartoe het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde
taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies goedgekeurd in het Vlaams
Parlement. In de praktijk gaat het om een overheveling van de persoonsgebonden
bevoegdheden van de provincies naar het Vlaamse dan wel het lokale bestuursniveau.
Dit moet het bestuur op verschillende niveaus in Vlaanderen vereenvoudigen. De
afslanking van de provincies zal ingaan op 1 januari 2018.
Heel wat subsidiestromen, instellingen en personeel worden ten gevolge van de
afslanking van de provincies overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/of de lokale
besturen. Het accent van deze overheveling moet liggen op een sterker lokaal
bestuursniveau met meer bevoegdheden en beleidsvrijheid. De Vlaamse overheid moet
vooral een duidelijk kader bepalen.
De minister van Binnenlands Bestuur fungeert in dit dossier als coördinerend minister. Zij
voorziet in een draaiboek om de afslanking tot een goed einde te brengen. Voor de
concrete uitwerking van de afslanking van de provincies per bevoegdheid zijn de
bevoegde vakministers verantwoordelijk.
1.

Kan de minister een algemeen overzicht geven van alle instellingen, met inbegrip
van het budget, die zullen worden overgeheveld? Graag een overzicht met
verduidelijking of de instelling naar Vlaanderen, de lokale overheid of een
intergemeentelijk orgaan gaat en over welk bevoegdheidsthema het gaat. Voor
welke persoonsgebonden instellingen, taken en subsidiestromen (met inbegrip van
het budget) is ervoor geopteerd om deze expliciet bij de provincies te houden?

2.

Kan de minister een algemeen overzicht geven van alle taken en subsidiestromen,
met inbegrip van het budget, die zullen worden overgeheveld? Graag een overzicht
met verduidelijking of de subsidiestroom naar Vlaanderen, de lokale overheid of een
intergemeentelijk orgaan gaat en over welk bevoegdheidsthema het gaat.

3.

Kan de minister een algemeen overzicht bieden van al het personeel dat zal worden
overgeheveld? Graag een overzicht met verduidelijking of het personeel naar
Vlaanderen, de lokale overheid of een intergemeentelijk orgaan gaat en over welk
bevoegdheidsthema het gaat.

4.

Wat is het totale budget van de provincies dat wordt overgeheveld? Graag een
overzicht met verduidelijking of de budgetten naar Vlaanderen, de lokale overheid of
een intergemeentelijk orgaan gaan en ook een verduidelijking wat het totale budget
is dat wordt overgeheveld per beleidsthema.

5.

Welke eventuele obstakels (juridische, …) zijn er nog om een succesvolle overdracht
van provinciale bevoegdheden op 1 januari 2018 te bewerkstelligen?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Liesbeth Homans (64), Jo Vandeurzen (53),
Philippe Muyters (49), Sven Gatz (37).

LIESBETH HOMANS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 64 van 16 oktober 2017
van MARIUS MEREMANS

1. Bijlage 1 bevat alle instellingen, met inbegrip van het budget, die zullen worden
overgeheveld naar Vlaanderen, naar de lokale overheid of naar een intergemeentelijk
orgaan. De provincie zal geen taken of subsidiestromen behouden na 1 januari 2018.
Bijlage 1 – tabblad “instellingen” bevat alle instellingen waarvoor er is geopteerd om
deze expliciet bij de provincies te houden. Het gaat om instellingen op het snijvlak van
grond- en persoonsgebonden bevoegdheden waarbij de “grondgebonden” aspecten
overwegen. Ik verwijs hiervoor naar de nota van de Vlaamse Regering d.d.
26/07/2016 bij de definitieve goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende
de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies (VR 2016
2607 DOC.0919/1), in bijzonder bijlage 1 bij deze nota. Slechts twee
persoonsgebonden instellingen, De Warande in Turnhout en Provinciaal Zorgcentrum
Lemberge, zullen tijdelijk bij resp. de provincie Antwerpen en de provincie OostVlaanderen blijven.
2. Bijlage 1 bevat een algemeen overzicht van alle taken en subsidiestromen, met
inbegrip van het budget, die zullen worden overgeheveld. Gelet op het grote aantal
subsidielijnen die door het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
worden overgenomen, zijn deze apart opgenomen in bijlage 2. Alle subsidiestromen
worden overgenomen door de Vlaamse overheid.
3. Er worden in totaal 497 personeelsleden overgeheveld waarvan 195 naar lokale
besturen en 302 naar de Vlaamse overheid. Er zijn geen rechtstreekse overdrachten
naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De onderstaande tabel bevat de
opdeling per beleidsthema.
Welzijn Cultuur Jeugd Sport

Gelijke kansen

Totaal

Aantal personeelsleden dat
wordt overgedragen aan
lokale besturen
Aantal personeelsleden dat
wordt overgedragen aan de
Vlaamse Overheid

125

102

11

63

1

302

Totaal

125

297

11

63

1

497

195

195

4. Voor het totale budget dat wordt overgeheveld verwijs ik opnieuw naar de nota van de
Vlaamse Regering d.d. 26/07/2016 bij de definitieve goedkeuring van het voorontwerp
van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de
provincies (VR 2016 2607 DOC.0919/1) die de onderstaande tabel bevat.

ANTWERPEN
LIMBURG
OOSTVLAANDEREN
VLAAMSBRABANT
WEST-

Sport

Cultuur

Jeugd

Welzijn
4.301.739
3.230.802
3.723.646

Gelijke
Kansen
110.335
19.120
36.000

2.985.773
490.270
1.152.377

20.338.339
13.935.253
11.292.886

593.129
827.288
688.555

1.096.631

3.841.519

1.544.314

13.811.229

TOTAAL
28.329.315
18.502.733
16.893.464

1.511.598

5.274.612

181.206

11.905.566

338.920

4.142.662

115.000

19.952.125

VLAANDEREN
TOTAAL

7.269.365

63.219.226

3.959.490

20.673.461

461.661

95.583.203

Rekening houdend met de indexatie van deze middelen en met een interne
kredietverschuiving bij het beleidsdomein sport omwille van het afschaffen van
subsidies aan de provincies, is in de ontwerpbegroting 2018 van de Vlaamse overheid
een totaalbedrag van 101.366.605 euro opgenomen. De verdeling van deze middelen in de
ontwerp van begroting 2018 gaat als volgt:
Vlaanderen

€
Dotatie Antwerpen
Dotatie Gent

Cultuur en
Jeugd

Steden en
gemeenten

€

€

4 953 000,00

Dotatie Kortrijk

€

1 064 000,00

Dotatie Moerbeke

€
€

Dotatie PAM's

€

7 836 419,11

€

12 500,00
7 848 919,11

€

Vlabzorginvest

Huisvesting,
pensioenboete, …
Totaal

478 176,40
478 176,40

€
€

Totaal

Overzicht

64 762 000,00

€
Totaal

Vlaanderen

4 200 000,00

€

Vlaanderen

Kanselarij
en Bestuur

23 819 200,00

€

Vlaanderen

Provincies

325 000,00

€

Dotatie Antwerpen
Totaal

Welzijn

4 040 000,00

€

Totaal

Gelijke
Kansen

5 700,00

€

Subtotaal

Sport

853 000,00

Dotatie Hasselt

Dotatie Waregem

Vlaanderen
Steden en
gemeenten

12 578 500,00

€

Dotatie Tongeren

Provincies

40 942 800,00

€

€
€

18 963 187,15
2 500 000,00
21 463 187,15

2 614 323,18
2 614 323,18

Subtotaal Vlaanderen

€

70 834 905,84

Subtotaal steden en gemeenten

€

23 831 700,00

Subtotaal provincies
Totaal

€

6 700 000,00

€ 101 366 605,84

5. Zoals aangegeven bij vraag 2 zullen twee provinciale instellingen tijdelijk bij de
provincies blijven. Er stellen zich verder geen obstakels om een succesvolle overdracht
van provinciale bevoegdheden op 1 januari 2018 te bewerkstelligen.

BIJLAGEN

1. Overzicht, instellingen, taken en subsidiestromen
2. Bijkomende engagementen WVG

