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Wijziging statuten en beheersovereenkomsten met 4
autonome provinciebedrijven uit de culturele sector.
Goedkeuring.

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies onttrekt met ingang van 1 januari 2018
onder meer de culturele aangelegenheden aan het provinciaal belang.
Op voorstel van de deputatie heeft uw raad in vergadering van 26 september 2013
een viertal culturele instellingen opgericht onder de vorm van een autonoom
provinciebedrijf (APB) met de voltallige provincieraad als raad van bestuur. De
werking van deze instellingen (APB Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen, APB
Fotomuseum, APB Modemuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en
Diamant (DIVA)) startte op 1 januari 2014 en zal op 31 december 2017 eindigen
met de bevoegdheidsoverdracht naar de stad Antwerpen.
Ten einde een vlotte en transparante overdracht mogelijk te maken stelt de
deputatie voor om in de statuten op te nemen dat ook statutair personeel kan
worden aangeworven. Momenteel zijn er wel statutaire personeelsleden
tewerkgesteld in de onderscheiden APB’s, maar met een verlof voor opdracht bij
hun juridische werkgever, zijnde de provincie Antwerpen. De statutaire
medewerkers verbinden aan de APB’s biedt klaarheid en duidelijkheid voor alle
partijen, zodat er een één op één relatie ontstaat die de overdracht naar de stad
Antwerpen vereenvoudigt.
Benevens de wijziging van artikel 21 van de statuten, die de mogelijkheid tot
aanwerving van statutaire medewerkers mogelijk maakt, wordt artikel 22
aangevuld met de bepaling dat de rechten en verplichtingen van het ontbonden
provinciebedrijf krachtens het decreet van 18 november 2016 worden overgenomen
door de ontvangende overheidsdienst.
De directiecomités van de onderscheiden APB’s brachten gunstig advies uit over
deze statutenwijzigingen, die heden worden voorgelegd aan de raden van bestuur
van de APB’s.
De mogelijkheid dat een APB ook statutaire medewerkers in dienst kan nemen
houdt in dat de afgesloten beheersovereenkomsten met de provincie Antwerpen
moeten herzien worden met betrekking tot het personeelsbeleid. Deze
beheerovereenkomsten werden door uw raad goedgekeurd in vergadering van 30
april 2014. Onder artikel 43 wordt opgenomen dat er ook statutair personeel in
dienst van het APB kan treden. De mogelijkheid om een statutair personeelslid een
verlof voor opdracht toe te kennen om hem ter beschikking te stellen van een APB
is zonder voorwerp en kan worden geschrapt, alsmede het onderscheid tussen

functionele en juridische werkgever, zoals opgenomen in de artikelen 44 en 45. De
paragraaf onder artikel 26 waarbij het loon van de statutairen wordt
geprefinancierd door de provincie en nadien gefactureerd aan het APB vervalt.
Ook hierover hebben de onderscheiden directiecomités gunstig geadviseerd, dat
heden wordt voorgelegd aan de raden van bestuur.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december
2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van
provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op artikel 227 van het provinciedecreet houdende de wijziging van de
statuten van een autonoom provinciebedrijf;
Gelet op artikel 228 van het provinciedecreet houdende de af te sluiten
beheersovereenkomst tussen de provincie en een autonoom provinciebedrijf;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling
en gewijzigde financiering van de provincies;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende de oprichting
en goedkeuring van de statuten van de autonomen provinciebedrijven
Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen, Fotomuseum, Modemuseum en Museum
voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA);
Gelet op het provincieraadsbesluit van 30 april 2014 houdende goedkeuring van de
afgesloten beheersovereenkomsten met voormelde autonome provinciebedrijven;
Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de raden van bestuur van de
voormelde autonome provinciebedrijven in zitting van 28 september 2017 met
betrekking tot de wijziging van de statuten en de beheersovereenkomst;
Overwegende dat gestreefd moet worden naar een transparante overdracht van
personeel;
Overwegende dat de mogelijkheid moet voorzien worden dat een autonoom
provinciebedrijf statutair personeel in dienst kan nemen;
Overwegende dat de statuten moeten voorzien dat de rechten en verplichtingen
van een ontbonden provinciebedrijf worden overgenomen door de ontvangende
overheidsdienst;
Overwegende dat het in dienst nemen van statutair personeel door een autonoom
provinciebedrijf een aanpassing vereist van de afgesloten beheersovereenkomst
met betrekking tot het personeelsbeleid;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
In artikel 21 van de statuten van volgende autonome provinciebedrijven
Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen, Fotomuseum, Modemuseum en het
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), wordt volgende
paragraaf:

“Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in contractueel dienstverband,”
geschrapt en vervangen door:
“Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in statutair en contractueel
dienstverband.”
Artikel 2:
In artikel 22 van de statuten van voormelde autonome provinciebedrijven wordt na
volgende paragraaf:
“De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom provinciebedrijf worden
overgenomen door de provincie”
ingelast:
“of krachtens het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde
taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies door de ontvangende
overheidsdienst.”
Artikel 3:
Artikel 43 van de beheersovereenkomst afgesloten met voormelde autonome
provinciebedrijven wordt geschrapt en vervangen door:
“Het APB kan zowel statutair als contractueel personeel aanwerven. Het APB volgt
bij deze aanwervingen de procedures zoals omschreven in de rechtspositieregeling
van het provinciepersoneel.
De lonen en vergoedingen van het personeel worden rechtstreeks aangerekend op
een financiële rekening van het APB.”
Artikel 4:
De artikelen 44 en 45 van de beheersovereenkomsten afgesloten met voormelde
autonome provinciebedrijven worden geschrapt.
Artikel 5:
De paragraaf in artikel 26 van de beheersovereenkomst afgesloten met voormelde
autonome provinciebedrijven waarbij het loon van de statutairen wordt
geprefinancierd en nadien gefactureerd door de provincie wordt geschrapt.

