
 

Prettige vakantie? 

De vakantie staat voor de deur, velen kunnen straks aan een zorgeloos verlof beginnen. Of toch niet? Wij 

verwachten alvast dat de Vlaamse regering op de valreep het dossier ‘afslanking provincies’ in een definitieve plooi 

zal leggen. Het resultaat van de schiftingsoperatie van welke taken en bevoegdheden (en dus ook mensen) er wel of 

niet bij de provincies mogen blijven, wordt nog voor het zomerreces op de Vlaamse regering beslist. In september 

wacht ons dan de uitrol en de bespreking over verdeling van middelen en personeel… 

In tegenstelling tot eerdere beweringen in de Beleidsbrief van minister Homans ziet het er naar uit dat er na de 

‘inventarisatiefase’ geen sprake meer is van “decentralisatie van bevoegdheden” en “maximale overdracht naar de 

gemeenten” van de provinciale persoonsgebonden materies. In tegendeel; wat voorstaat is een massale centralisatie 

van provinciale taken bij de Vlaamse overheid. Een bocht van 180°! 

Voor ons was het al langer duidelijk dat de provinciale taken en bevoegdheden niet konden overgenomen worden 

door de veelal armlastige gemeentebesturen. Gemeentebesturen die al sinds jaar en dag in de financiële wurggreep 

gehouden worden door de Vlaamse voogdijoverheid. Onder de mom van “meer autonomie en 

verantwoordelijkheid” zouden ze nu ook de taken van de zo verfoeide provinciebesturen moeten overnemen en 

meteen mee opdraaien voor de Vlaamse besparingsfactuur? 

De overname van taken en bevoegdheden door de Vlaamse overheid biedt ook weinig perspectief voor 

dienstverlening en personeel. De Vlaamse regering is niet uit op een goed uitgebouwde openbare dienstverlening en 

dito administratie; enkel privé-initiatief is hen welgevallig! Na de gedwongen overname van de provinciale taken zal 

al snel een zoveelste kerntakendebat de noodzakelijke afslanking en het afstoten van diensten concluderen…  

Liquidatie met voorbedachte rade? 

Het is in deze omstandigheden koffiedik kijken wie waar naartoe zal moeten. Waar wel zekerheid over is, is dat het 

absoluut niet evident is dat de overdracht zal gebeuren met “volledig behoud van rechten”. De arbeidsvoorwaarden 

zijn per provincie verschillend en wijken nogal af van wat in de Vlaamse overheid , Steden en gemeenten van 

toepassing is. Een integratie zonder te moeten inboeten op verworven rechten en (loopbaan)perspectieven zal een 

lastige oefening worden! 

Zelfs al zouden we nog willen aannemen dat er ooit een logica en beste bedoelingen achter de operatie ‘interne 

staatshervorming’ zou gezeten hebben, dan moeten we nu concluderen dat deze in de praktijk vastgereden en 

achterhaald is. Het is dan ook de hoogste tijd om ons niet meer door de sussende taal  van de beleidsvoerders -en zij 

die menen buiten schot te blijven- in slaap te laten wiegen. Volgens ons hebben de provinciebesturen nog een 

volwaardige rol te spelen als intermediair bestuursniveau, met volheid van taken en bevoegdheden. Wij hopen er 

alsnog op dat het gezond verstand primeert op het politiek fetisjisme en er een intern kerntakendebat komt met als 

enige inzet: een zo goed mogelijke dienstverlening aan burger en ondernemer! 
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