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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

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

Aan uw raad wordt heden volgende wijziging van de organisatiestructuur 
voorgelegd.

Deze wijziging situeert zich in het departement Cultuur en het departement Mens, 
Communicatie en Organisatie:

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies, verbiedt de provincies nog 
beleidsinitiatieven te nemen in de persoonsgebonden materies sport, welzijn, jeugd 
en cultuur. Bijgevolg zal het departement Cultuur in het najaar 2017 geschrapt 
worden uit de organisatiestructuur per 1 januari 2018. APB De Warande valt onder 
toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 36 §2 van het decreet en het 
bestuur zal, alleszins tijdelijk, het beheer van APB De Warande blijven opnemen. 
Met het oog op de budgetopmaak 2018 dient er nu reeds beslist te worden onder 
welk departement het APB ambtelijk zal ressorteren in 2018. Het APB De Warande 
heeft door haar plaatselijke bestaffing en omkadering een grote mate van 
inhoudelijke autonomie zodat de relatie met het ambtelijk apparaat van het bestuur 
eerder ondersteunend dan beleidsinhoudelijk is. Het is dus aangewezen om het APB 
alleszins tijdelijk te laten ressorteren onder een ondersteunend departement.

Concreet wordt gevraagd om het APB De Warande te ressorteren in het 
Departement Mens, Communicatie en Organisatie onder leiding van de heer Peter 
Sommen, departementshoofd Mens, Communicatie en Organisatie en dit met 
ingang van 1 januari 2018.

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

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 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 het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde 
taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, de provincies verbiedt nog 
beleidsinitiatieven te nemen in de persoonsgebonden materies sport, welzijn, jeugd 
en cultuur;

Overwegende bijgevolg dat het departement Cultuur in het najaar 2017 geschrapt 
zal worden uit de organisatiestructuur per 1 januari 2018;

Overwegende dat het APB De Warande onder toepassing valt van de uitzondering 
voorzien in artikel 36 §2 van het decreet, en het bestuur, alleszins tijdelijk, het 
beheer van het APB De Warande zal blijven opnemen;

Overwegende dat, met het oog op de budgetopmaak 2018, er nu reeds dient beslist 
onder welk departement het APB ambtelijk zal ressorteren in 2018;

Overwegende dat het APB De Warande door haar plaatselijke bestaffing en 
omkadering een grote mate van inhoudelijke autonomie heeft, zodat de relatie met 
het ambtelijk apparaat van het bestuur eerder ondersteunend dan 
beleidsinhoudelijk is;

Overwegende dat het dus wenselijk is het APB te laten ressorteren onder een 
ondersteunend departement, met name DMCO, en dit alleszins tijdelijk, aangezien 
de uitzondering in het decreet ook de bedoeling heeft tijdelijk te zijn;

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 januari 2018 volgende aanpassing aangebracht: 

Schrappen op N-2
Binnen het departement Cultuur (DCUL):

 APB De Warande (APB WAR)

Toevoegen op N-2
Binnen het departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO):

 APB De Warande (APB WAR)


