
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 20 februari 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/3 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur 
(afschaffing Dienst Mondiaal Beleid). Goedkeuring.

Het bestuursakkoord 19 – 24 maakt een aantal keuzes met betrekking tot de 
kernactiviteiten van het provinciebestuur. Deze keuzes zijn onderbouwd door het 
principe dat het bestuur in de toekomst moet fungeren op basis van het 
uitgangspunt B2B-dientverlening aan te bieden, waarbij de gemeentebesturen onze 
eerste – maar niet enige - klanten zijn.
Dit uitte zich in het akkoord om de activiteiten van de Dienst Mondiaal Beleid af te 
bouwen. De overblijvende activiteiten rond de Dienst Mondiaal Beleid worden 
geïntegreerd in de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie.

Het beleid besliste dat er geen naakte ontslagen zouden vallen. Op dit moment is al 
het personeel reeds tewerkgesteld in een vacante betrekking elders in het bestuur 
of heeft reeds een bestemming voor een toekomstige tewerkstelling.

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

Departement Ontwikkeling en Educatie
De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit :

 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie
 Dienst Mondiaal Beleid
 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 Provinciaal Veiligheidsinstituut
 Suske en Wiske Museum
 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle
 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
 APB Inovant
 APB Campus Vesta

De structuur van het Departement Ontwikkeling en Educatie zal er vanaf 1 januari 
2020 dan als volgt uit zien :

 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie
 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 Provinciaal Veiligheidsinstituut
 Suske en Wiske Museum
 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle
 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
 APB Inovant
 APB Campus Vesta



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

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 73 van het provinciedecreet;

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 18 februari 2020;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 
worden met ingang van 1 januari 2020 volgende aanpassingen aangebracht:

Schrappen op N-2:
Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie:

 Dienst Mondiaal Beleid


