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Verslag van de deputatie
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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 Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (DWEP):

1) Onderwerp van de beslissing:
Aangezien de budgetopmaak voor 2018 start in april 2017 en de dienst Begroting 
aangegeven heeft dat het gebruik van een nieuwe dienst in BBC voorafgaandelijke 
goedkeuring van de provincieraad vereist, wordt aan de provincieraad gevraagd om 
volgende voorstellen goed te keuren:

 De dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) en de dienst 
Welzijn en Gezondheid (DWG) integreren vanaf 1 januari 2018;

 De naam van deze dienst wordt “dienst Economie, Innovatie en 
Samenleven” (dienstcode: DEIS).

2) Motivatie:
- De afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden heeft binnen het 

departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid voornamelijk gevolgen 
voor de dienst Welzijn en Gezondheid (DWG).

- Door het vertrek van de persoonsgebonden bevoegdheden en de daarmee 
gepaard gaande medewerkers wordt de dienst gehalveerd in mensen en 
bevoegdheden.

- Een nieuwe organisatorische inbedding drong zich op voor de medewerkers van 
de stafdienst van DWG enerzijds en voor de medewerkers verbonden aan de 
grondgebonden bevoegdheden (i.c. wonen, aangepast vervoer, zorgeconomie 
en –innovatie, arbeidszorg, planning) van DWG anderzijds.

o De medewerkers van de stafdienst zijn ondertussen opgenomen in de 
stafdienst van het departement.

o Voor de grondgebonden bevoegdheden diende nog een oplossing 
gezocht te worden: 

Een integratie tussen de dienst Economie en Internationale Samenwerking 
en de dienst Welzijn en Gezondheid is beleidsinhoudelijk de meest logische 
piste:

Een integratie van beleidsdomeinen waarbinnen vandaag reeds veel raakvlakken 
zijn, leidt tot een meer efficiënte inzet van mensen en middelen. Opportuniteiten 
zijn bijv. 



- de sterkere afstemming tussen het beleid inzake arbeidszorg en sociale 
economie,

- een sterkere afstemming tussen het flankerend arbeidsmarktbeleid en de 
werking rond zorgberoepen (Zorgtalent)

- de inzet van APB Kamp C als partner van het woonbeleid, naast het 
economisch speerpuntenbeleid

- een grotere betrokkenheid van POM Antwerpen binnen het beleid rond 
zorgeconomie en zorgtalent

- een sterkere inzet van de knowhow van het team planning voor 
grondgebonden bevoegdheden zoals economie en arbeidsmarkt

- - ... 

Tegelijk is deze integratie ook een opportuniteit om meer ruimte te creëren om de 
ambitieuze beleidsdoelstellingen binnen het beleidsdomein Economie en 
arbeidsmarkt ook effectief om te zetten in concrete beleidsacties.

Concreet wordt gevraagd om de dienst Economie en Internationale Samenwerking 
en de dienst Welzijn en Gezondheid te integreren vanaf 1 januari 2018 in één 
dienst. De benaming van deze dienst wordt “de dienst Economie, Innovatie en 
Samenleven” (dienstcode: DEIS).

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

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 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 januari 2018 volgende aanpassing aangebracht: 

Schrappen op N-2
Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP):

 dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS)
 dienst Welzijn en Gezondheid (DWG)



Toevoegen op N-2
Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP):

 dienst Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS).


