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Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 
Goedkeuring.

Aan uw raad worden heden volgende twee wijzigingen van de organisatiestructuur 
voorgelegd. 

De eerste wijziging situeert zich in het departement Financiën (DFIN).

Het departement Financiën bestaat uit volgende diensten:
- Dienst Boekhouding
- Dienst Begroting
- Dienst Controle Wettelijkheid en Regelmatigheid
- Dienst Fiscaliteit
- Dienst Thesaurie en Fixed Assets
- Stafdienst Financiën

Sinds de pensionering van het diensthoofd en het vertrek van een ander 
personeelslid in de loop van 2016, werden de taken van de dienst Controle 
Wettelijkheid en Regelmatigheid overgedragen aan de dienst Boekhouding. Omdat 
het aantal te controleren dossiers sterk verminderd is door de beslissing van de 
provincieraad om bepaalde categorieën van verrichtingen vrij te stellen van het 
voorafgaand visum, is het niet meer opportuun om deze dienst als aparte entiteit te 
laten bestaan.

De taken van de dienst Thesaurie en Fixed Assets, die slechts uit twee 
personeelsleden bestaat, sluiten nauw aan bij deze van de dienst Boekhouding. Het 
is in de huidige context efficiënter om deze dienst als aparte entiteit te schrappen 
en de taken te integreren in de dienst Boekhouding. Het diensthoofd Thesaurie en 
Fixed Assets wordt de nieuwe leidinggevende van de dienst Boekhouding omwille 
van de kennis en ervaring die betrokkene heeft met betrekking tot de taken en 
materies inzake boekhouding, thesaurie en controle van uitgavendossiers. De 
dienst Boekhouding ressorteert, sinds de bevordering op 1 juli 2016 van het 
diensthoofd tot financieel beheerder, rechtsreeks onder het departementshoofd.

Concreet wordt gevraagd om de dienst Controle Wettelijkheid en Regelmatigheid en 
de dienst Thesaurie en Fixed Assets op te heffen en dit met ingang van 1 maart 
2017.

De tweede wijziging situeert zich in het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(DREM) en het departement Leefmilieu (DLM).

Op 23 februari 2017 treedt het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 in 
werking.



De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat ondernemingen door het indienen van 
één dossier en het doorlopen van één vergunningsprocedure zowel de toelating tot 
bouw als exploiteren kunnen bekomen. De provincie is bevoegd voor de projecten 
van de gesloten provinciale lijst én voor aanvragen van bedrijven van klasse 1. 
Tevens is de deputatie bevoegd voor beroepen tegen een beslissing over een 
omgevingsvergunning genomen door het college van burgemeester en schepenen.

De omgevingsvergunning heeft impact op de dienst Milieuvergunningen (DMV) en 
de dienst Stedenbouwkundige Beroepen (DSTB). Beide diensten werken samen aan 
de implementatie van de omgevingsvergunning. Voor de implementatie is gekozen 
om uit te gaan van de sterktes van beide diensten en ook voor duidelijkheid. De 
DMV is vandaag voornamelijk vertrouwd met procedures in eerste aanleg en DSTB 
met beroepen. Deze opsplitsing houden we aan. Een dossier in eerste aanleg is 
anders dan in beroep. Deze opsplitsing schept duidelijkheid voor 
aanvragers/beroepers. Voor de aanpassing van de processen in Sindala is er een 
gezamenlijk project, waarin beide diensten op elkaars expertise en kennis kunnen 
rekenen voor de aanpassing van alle processen. Ook tijdens de dossierbehandeling 
gaan beide diensten op elkaars expertise en kennis kunnen rekenen.

Concreet betekent dit dat:
• De dienst Milieuvergunningen zal in het stelsel van de omgevingsvergunning 
instaan voor de dossierbehandeling van alle aanvragen in eerste aanleg met 
betrekking tot inrichtingen klasse 1 en projecten van de provinciale gesloten lijst. 
De dienst zal hierbij ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de 
Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in eerste aanleg. 
• De dienst stedenbouwkundige beroepen zal instaan voor de behandeling van alle 
beroepen. De dienst zal hierbij ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de 
Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in beroep.

Door de invoering van de omgevingsvergunning verdwijnt de stedenbouwkundige 
vergunning en milieuvergunning. De benaming van de diensten wijzigen is 
aangewezen, zodat duidelijk wordt waarvoor beide diensten staan.

Concreet wordt de benaming van de dienst Stedenbouwkundige beroepen (DSTB) 
binnen het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) aangepast naar de 
dienst Omgevingsberoepen (DOB).

Concreet wordt de benaming van de dienst Milieuvergunningen (DMV) binnen het 
departement Leefmilieu (DLM) aangepast naar de dienst Omgevingsvergunningen 
(DOV).

Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het 
organogram.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 februari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel, nadien gewijzigd;

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de 
provincieraad;



Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 
vaststelt;

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 
provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft;

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 
representatieve vakbonden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten wordt 
met ingang van 1 maart 2017 volgende aanpassing aangebracht: 

Schrappen op N-2
Binnen het departement Financiën (DFIN):

 dienst Controle Wettelijkheid en Regelmatigheid (DCWR)
 dienst Thesaurie en Fixed Assets (DTFA)

Binnen het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM):
 dienst Stedenbouwkundige beroepen (DSTB)

Binnen het departement Leefmilieu (DLM):
 dienst Milieuvergunningen (DMV)

Toevoegen op N-2

Binnen het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM):
 dienst Omgevingsberoepen (DOB)

Binnen het departement Leefmilieu (DLM):
 dienst Omgevingsvergunningen (DOV)


