
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 juni 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48
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POM is een publiekrechterlijke instelling met eigen rechtspersoon, een in sui 
generis, en heeft tot doel het uitvoeren van projecten ter versterking van de 
infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven. Daarnaast vormt POM het 
instrument waarmee Provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. 
Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van 
Provincie Antwerpen, met name door de ondersteuning en uitvoering van de 
sociaaleconomische projecten. Zij onderbouwt bovendien de provinciale 
sociaaleconomische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van 
projecten.

Om de missie, zoals beschreven in het POM-decreet van 7 mei 2004, te realiseren 
zal POM bijdragen tot het voeren van een duurzaam economisch beleid in de 
Provincie Antwerpen en dit door middel van de uitvoeringstaken zoals beschreven 
in de beheersovereenkomst onder deel 3, hoofdstuk 1, artikel 1.

Na de volledige vernieuwing van de provincieraad moest er echter een nieuwe 
overeenkomst worden gesloten. Voor de nieuwe overeenkomst werd geopteerd om 
na onderhandeling tussen POM en de provinciale departementen, de bestaande 
afspraken en wederzijdse engagementen te actualiseren en om de overeenkomst, 
rekening houdende met het provinciedecreet en het streven naar uniformiteit met 
de andere APB’s en EVAP’s, te aligneren op de lopende beheersovereenkomst.

De beheersovereenkomst bevat volgende onderdelen:

Leeswijzer: Structuur van de overeenkomst
Gebruikte definities en afkortingen
DEEL 1 - Algemene bepalingen
DEEL 2 - Situering beheersovereenkomst in beleidskader
DEEL 3 – Engagementen van POM
Hoofdstuk 1 – Realisatie van de doelstellingen en actieplannen
Hoofdstuk 2 – Plannings- en rapporteringsdocumenten
Hoofdstuk 3 - Codes, standaarden en richtlijnen
DEEL 4: Engagementen van PROVANT
Hoofdstuk 1 – Financiering en ondersteuning: algemeen
Hoofdstuk 2 – Financiering in het kader van personeel
Hoofdstuk 3 – Financiering in het kader van logistieke voorzieningen
Hoofdstuk 4 – Financiering in het kader van ICT – voorzieningen
Hoofdstuk 5 – Financiering in het kader van communicatie-voorzieningen



Hoofdstuk 6 – Financiering in het kader van financiële processen
Hoofdstuk 7 – Gegevensverstrekking aan POM
Hoofdstuk 8 – Ondersteuning in het kader van het ISO14001
Hoofdstuk 9 – Ondersteuning in het kader van privacy en informatieveiligheid
DEEL 5 – Personeel van POM
DEEL 6 - Bestuur
DEEL 7 – Externe audit
DEEL 8 – Evaluatie, sanctionering en geschillenregeling
DEEL 9 - Inwerkingtreding

De duur van de beheersovereenkomst wordt afgestemd op de legislatuur. De 
beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes 
maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad.  Indien bij het 
verstrijken van deze termijn geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 
getreden, wordt deze beheersovereenkomst van rechtswege verlengd met één jaar. 
Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na 
deze verlenging of als de beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan 
de provincieraad na overleg met POM voorlopige regels vaststellen inzake de in de 
beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden.  Die voorlopige regels zullen als 
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe 
beheersovereenkomst in werking treedt. 

Dit verslag werd door deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De voorgelegde beheersovereenkomst met de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen wordt goedgekeurd met ingang van 1 juli 
2020.

Artikel 2:
De duur van de beheersovereenkomst wordt afgestemd op de legislatuur. Ze wordt 
gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige 
vernieuwing van de provincieraad. Indien bij het verstrijken van deze termijn geen 
nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de overeenkomst van 
rechtswege verlengd met één jaar.


