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Vlaams Regeerakkoord 2014-2019?  
Toekomst PERSONEEL van de Provincies?! 

ACV werkt samen met u 
Syndicaal ACTIEplan uit! 

 

Gent, 29 juli 2014 

Beste collega’s 
 
Op 23 juli 2014 was het zover… Er is een Vlaams Regeerakkoord! In dit Vlaams Regeerakkoord, komen 
de provincies duidelijk in het vizier. 
 
Uiteraard zijn wij in eerste instantie heel bezorgd over de toekomst van alle personeelsleden. Om de 
betrokkenheid van het personeel te maximaliseren nodigen wij u uit naar een ledenvergadering op:  
 

woensdag 27 augustus 2014 – 18.00 uur 
ACV Gent-Eeklo in Zaal Cafetaria 

Poel 7 – 9000 GENT 
(gratis parking op de Poel – inrit via Ravensteinstraat) 

 
We roepen hierbij iedereen massaal op om aanwezig zijn. Op deze vergadering werken we samen met 
jullie een Syndicaal ACTIEplan,… uit. 
 
Op de keerzijde bezorgen wij u alvast onze agendapunten die we reeds hebben ingediend voor het 
komende overleg op Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 
 
Met vriendelijke groeten 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

 

Volg online informatie op www.acv-lrb-gent.be of op onze  
blog: www.acv-lrb-gent.blogspot.be en Twitter/Facebook 

Wenst u online informatie te ontvangen rechtstreeks in uw 
mailbox? Stuur een mailtje naar Peter.Wieme@acv-csc.be 
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Van: Peter Wieme  
Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 11:50 
Aan: 'dirk.de.muynck@oost-vlaanderen.be'; De Smet Albert 
Onderwerp: FW:  
Geachte heer 
Mogen wij u vragen bijkomende agendapunten te agenderen op het BOC/HOC van 27/08/2014. 

1. Dossier De Ster – Sint-Niklaas 
2. Dossier Brielmeersen – Deinze (zie BOC van 9 juli 2014) 
3. Vlaams Regeerakkoord 

a. Kunt U ons de definitie en invulling (opsomming van de concrete diensten en locaties) bezorgen van de 
‘Grondgebonden materies en Niet-Grondgebonden materies’. 

b. Recentste organigram in detail (invulling door Statutairen, contractuelen, gesco’s,… en in Voltijdse 
Equivalenten en in aantallen), dit alsook met aanduiding ‘Grondgebonden of Niet Grondgebonden). 

c. Concrete verduidelijking van het regeerakkoord (de gevolgen in kaart brengen voor de Provinicie Oost-
Vlaanderen (inclusief gevolgen personeel). 

d. Wat met (toekomstige) geplande investeringen? 
e. Welke communicatie heeft het bestuur reeds gedaan naar het personeel en zijn vertegenwoordigers en 

hoe in de toekomst? 
Met vriendelijke groeten 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
Poel 7 | 9000 Gent  
T 09 265 43 30 | F 09 265 43 35 
Peter.Wieme@acv-csc.be| www.acv-lrb-gent.be 
 

Interne staatshervorming of stervensbegeleiding voor de provincies?  
Op 23 juli is het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld.  
 
Wat de positie van de provincies betreft, gaat men verder door op de beslissing van het regeerakkoord 2009-2014, namelijk 
dat de provincies enkel bevoegd zijn voor taken met een grondgebonden karakter.  
 
Na de interne staatshervorming werd de afgeslankte provinciale taakstelling voor de zogenaamde ‘persoonsgebonden taken’ 
in een decreet verankerd en/of opgenomen in de bestuursakkoorden tussen de Vlaamse regering en de provincies. Het gaat 
o.a. over sportbeleid, jeugdbeleid en cultureel erfgoed. Die taken en de bijhorende middelen zullen in uitvoering van dit 
regeerakkoord overgeheveld worden naar de Vlaamse administratie of naar de gemeenten.  
 
De timing en de manier waarop zijn niet nader gespecifieerd.  
Naast die overheveling voorziet het regeerakkoord dat de provincies geen bovenlokale taken meer zullen uitvoeren of 
gebiedsgerichte initiatieven nemen in gemeenten met meer dan 200 000 inwoners. In de praktijk gaat het om de steden 
Antwerpen en Gent. Samen met de bevoegdheden gaan ook de taken en financiële middelen mee over. De provincies 
moeten zich ook terugtrekken uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
 
Wij vragen ons af wie, hoe en op welk bestuursniveau de ontnomen taken zullen ondervangen worden. Het gaat om 
noodzakelijk werk dat op vandaag door de provinciale besturen tot ieders tevredenheid verricht wordt. Wij verwachten dan 
ook snel duidelijkheid over de verdere inzet van alle betrokken personeelsleden.  
Uiterlijk na de verkiezingen van 2018 zal het aantal provincieraadsleden gehalveerd worden en het aantal gedeputeerden tot 
maximum 4 beperkt worden.  

 
Als ACV-Openbare Diensten volgen wij de situatie op de voet en zullen er alles aan doen om de gevolgen voor het personeel 

van deze drastische ingreep tot een minimum te beperken en hun rechten maximaal te vrijwaren.  

Volg online informatie op www.acv-lrb-gent.be of op onze  
blog: www.blogspot.acv-lrb-gent.be en Twitter/Facebook 

Wenst u online informatie te ontvangen rechtstreeks in uw 
mailbox? Stuur een mailtje naar Peter.Wieme@acv-csc.be 
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