
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 maart 2019

Motie

Agenda nr. 5/1 Motie betreffende Insteek vanuit de provincie Antwerpen 
voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord: opmaak van een 
‘memorandum', ingediend door Louis Schoofs en Ilse Van 
Dienderen (Groen).

Op 26 mei gaan de Vlaamse verkiezingen door. Vorige legislatuur is een traject 
gelopen met de Vlaamse regering over een interne staatshervorming. Er is een 
herschikking gekomen van provinciale bevoegdheden. De focus van de 
bevoegdheden van de provincies is grondgebonden.

Ten gevolge van die interne staatshervorming zijn heel wat culturele activiteiten 
ofwel naar Vlaanderen ofwel naar de gemeenten gegaan.

We stellen vast dat er gat is gevallen/dreigt te vallen met betrekking tot 
overgedragen bevoegdheden. 

Wij verwijzen hier naar de schriftelijke vraag van provincieraadslid Louis Schoofs 
26.01.2019:

“Kan u mij laten weten hoeveel van deze reglementen (goedgekeurd in de 
raadzitting van 20 september 1990; subsidiering van oa. federaties van 
amateurvereniging, semi professionele toneelgezelschappen, balletscholen, 
poppentheaters, concertverenigingen, muziekfederaties, concerttornooien, 
wetenschappelijke verenigingen, jeugdwerk, vakantiecentra voor de jeugd, 
inrichting van vakantiespeelpleinen, opleiding monitors voor vakantiecentra en 
speelpleinen, kadervorming jeugdwerk, cursussen sociale promotie, centra voor 
hulp, advies- en informatieverstrekking, subsidiering van samenwerkingsteams 
voor thuisgezondheidszorg bij bejaarden, het verlenen van premies voor 
aanpassing van woningen van gehandicapten en bejaarden……. Nu (in 2019 ) nog 
van kracht zijn ?
En in voorkomend geval welke reglementen? 
Indien deze reglementen niet meer van kracht zouden zijn (uiteraard eventueel in 
gewijzigde vorm) verzoek ik u mij in de mate van het mogelijke te laten weten of 
deze taak al dan niet werd overgenomen door andere instanties, vb. de Vlaamse of 
de gemeentelijke overheid.”

Wij verwijzen naar het antwoord van de deputatie:

“Ten gevolge van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde 
taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies werd vanaf 1.01.2018 
de bevoegdheid rond cultuur, sport, welzijn en jeugd aan de provincies ontnomen. 



Geen enkel van de door u aangehaalde subsidiereglementen over deze materies 
zijn in onze provincie momenteel nog van kracht. De volledige bevoegdheid rond 
het voorwerp van de aangehaalde subsidiereglementen is overgeheveld naar de 
Vlaamse Overheid.”

De interne staatshervorming biedt zeker ook kansen: er is een heel 
interessant bevoegdhedenpakket met betrekking tot de grondgebonden 
materies: ruimtelijk beleid, (fiets)mobiliteit, gebiedsgericht milieu- en 
natuurbeleid, ondersteuning van de gemeenten met betrekking tot deze 
materies...

Vanuit deze benadering lijkt het zinvol dat er vanuit de provincie/VVP een insteek 
voorbereid wordt, een ‘memorandum’ als het ware, om bij Vlaamse 
regeringsonderhandelingen op de tafel te leggen.

Deze insteek kan gebaseerd worden op twee benaderingen:
1. De provincie wil zich ervan vergewissen dat de taken die 

overgedragen zijn, behoorlijk worden uitgevoerd door het Vlaamse 
niveau.
Betreffende cultuur
Er is geen enkel reglement van de provincie nog van kracht. Zij zijn 
vervangen door twee Vlaamse regelgevingen.

1. Het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele 
projecten met een bovenlokale uitstraling. Het loopt tot het 
nieuwe decreet (zie 2.) in voege treedt. Financieel loopt het tot 
eind 2019.
Zie
https://cjsm.be/cultuur/themas/bovenlokaal-
cultuurbeleid/transitiereglement-voor-de-subsidiering-van-
culturele-projecten-met

2. De opvolger is een decreet: het decreet bovenlokale 
cultuurwerking is van kracht vanaf 1 januari 2019. Financieel 
heeft het effect van 2020.
Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en 
geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te 
stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te 
bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet 
op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele 
organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale 
context."
Zie
https://cjsm.be/cultuur/themas/bovenlokaal-
cultuurbeleid/decreet-bovenlokale-cultuurwerking

Betreffende jeugd
Het aspect ‘jongerencultuur’ valt onder het transitiereglement (hierboven)
1. Werkingsmiddelen continueren in 2018 en 2019

Organisaties die werkingssubsidies voor jeugdwerk ontvangen van de 
provincies of op naam in de provinciale begrotingen van 2014 staan en in 
het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies worden 
overgeheveld naar de Vlaamse overheid zullen een facultatieve subsidie 
ontvangen van de Vlaamse overheid in 2018 en 2019.
De subsidiëring in de overgangsjaren 2018 en 2019 zal gebeuren met als 
referentiejaar 2014.

2. Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor 
bijzondere doelgroepen.
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Het ontwerp van het decreet is gestemd. Het decreet bundelt 
verschillende subsidielijnen en is gericht naar vier groepen van 
initiatiefnemers:

 geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van 
het Vlaamse jeugdbeleid;

 geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren;

 bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 
handicap;

 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de 
samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale 
besturen en de jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied.

De ondersteuning van bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren 
met een handicap en van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
zijn taken die de Vlaamse overheid opneemt naar aanleiding van de 
vernieuwde taakstelling van de provincies.

De vraag die men kan stellen vanuit het provinciaal beleidsniveau 
provincie Antwerpen; hoeveel van de gesubsidieerde initiatieven door 
de provincie Antwerpen sinds de laatste 5 jaar, zullen in 2020 nog 
actief zijn en hoeveel initiatieven hebben hun weg gevonden naar Het 
Vlaams ondersteunend niveau. Het gaat hier om een belangrijk weefsel 
rond cultuur en jeugd.

2. De provincie schuift ambities naar voor ter versterking van het 
grondgebonden pakket aan bevoegdheden; enkele voorbeelden:

a. Gebiedsgerichte werking – provincie als streekmotor, letterlijk te 
nemen dan.

b. Landschapsparken – incl. rol van de regionale landschappen hierin.
c. Beheer van het buitengebied/ ondersteuning landelijke gemeenten in 

het onderhoud van hun landschappelijke structuren.
d. Grotere rol in het fietsbeleid (bv. overhevelen van de fietsmiddelen 

van AWV).
e. Integraal waterbeleid – herdenken (afschaffen?) Polders en 

Wateringen, actief/actiever worden in de beekvalleien.
f. …

Het lijkt zinvol deze zaken op de onderhandelingstafel te leggen bij de vorming van 
een Vlaamse regering. Vandaar volgend voorstel van motie.

VOORSTEL VAN MOTIE

Artikel 1:
De raad verzoekt de VVP werk te maken van een memorandum dat tijdens de 
besprekingen voor de vorming van een Vlaamse regering op tafel gelegd kan 
worden.

Artikel 2:
In dit memorandum wordt o.m. vermeld dat de provinciale overgedragen 
bevoegdheden volwaardig door Vlaanderen worden opgenomen en dat de 
provincies hun rol in de grondgebonden materies ten volle kunnen en willen 
vervullen.

Artikel 3:
De raad wil betrokken worden bij de opmaak van dit memorandum.


