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ESF-project "Versterkt streekbeleid" in Zuid-Oost-Vlaanderen - samenstelling
overlegstructuur

Geachte

Midden 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota "Naar een versterkt streekbeleid

en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid" goed. Via deze nota maakte Vlaanderen haar

ambitie en visie voor het streekbeleid van de toekomst duidelijk. Het streekbeleid zal hierdoor

niet meer via de RESOC/SERR-structuur functioneren. Nieuwe brede partnerschappen van

lokale besturen, sociale partners en provincies zullen de opgebouwde visie vertalen naar

concrete acties om de sociaal-economische uitdagingen in de regio aan te gaan. Financiële

ondersteuning is mogelijk onder de vorm van projectoproepen via het ESF Agentschap.

Begin 2016 lanceerde ESF Vlaanderen de oproep "Versterkt streekbeleid". Streekoverleg

Zuid-Oost-Vlaanderen werkte in nauwe samenwerking met de lokale besturen, sociale

partners en de provincie Oost-Vlaanderen een projectdossier uit en diende het tegen 30 april

2016 in bij ESF. Het ESF-Managementcomité gaf in zijn vergadering van 28 juni 2016 voor dit

projectvoorstel echter een negatief advies.

Daarop stelde het Streekoverleg met haar partners een nieuw en krachtiger projectdossier

samen en diende dit opnieuw in bij ESF tegen 30 september 2016. ln de vergadering van 29

november 2016 keurde het ESF-Managementcomité het nieuwe dossier wel goed.

Dit betekent dat we vanaf 1 januari 2017 van start kunnen gaan met onze vernieuwde werking
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ln Zuid-Oost-Vlaanderen focussen we hierbij op drie prioritaire doelstellingen

- Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio

- Mobiliteit als noodzakelijke voonryaarde voor regionale socio-economische

ontwikkeling

- Een optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Voor de concrete uitvoering en opvolging van het project zetten we een nieuwe

overlegstructuur op. Deze bestaat uit de Regioraad, het Bestuurscomité, vier thematische

werkgroepen en een operationele opvolggroep. Meer details over samenstelling,

bevoegdheden en vergaderfrequentie vindt u in bijlage terug.

Via een engagementsverklaring heeft Provincie Oost-Vlaanderen al aangegeven actief te

willen participeren aan het nieuwe samenwerkingsverband.

ln het projectdossier is voorzien dat de Provincie Oost-Vlaanderen drie effectieve en drie

plaatsvervangende mandaten kan opnemen in de Regioraad. De eerste Regioraad vindt

plaats op 17 februari 2017.

De leden van het Bestuurscomité worden dan gekozen uit de vertegenwoordigers van de

Regioraad. Het Bestuurscomité zal maximaal 14 leden tellen. Het eerste Bestuurscomité vindt

plaats op 10 maart 2017.

De uitvoering van de projecten en acties zal gebeuren in 4 actieve thematische werkgroepen.

Elke thematische werkgroep zal bestaan uit een 10-tal leden. De voorzitters van de

werkgroepen zetelen in de Regioraad en in het Bestuurscomité. ln tegenstelling tot de

voorzitters hoeven de andere leden niet te behoren tot de bestuursorganen van het

samenwerkingsverband.

De operationele opvolggroep ten slotte bestaat uit de trekkers van de verschillende acties.

Concreet gaat het om het Streekoverleg, SOLVA, Voka, Unizo en de Provincie Oost-

Vlaanderen.
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Via deze brief vragen we om ten laatste tegen 30 januari 2017 door te geven wie de

Provincie Oost-Vlaanderen via de effectieve en plaatsvervangende mandaten zal

vertegenwoordigen in de Regioraad. U mag de contactgegevens overmaken aan

Streekoverleg Zu id-Oost-Vlaandere n via i nfo(Ôstreekove rlegzov. be.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met Fons Wauters, regiocoördinator

Streekoverleg Zuid-OosþVlaanderen, via fwauters@streekoverleqzov.be, 053 60 77 06 ot

0478 2270 31.

Met vriendelijke groeten

ì

-t

Fons Wauters
Regiocoördinator

Jenne De Potter
Waarnemend voozitter

Bijlage: info over samenstelling, vergaderfrequentie en bevoegdheden overlegorganen
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STREEKOVERLEG
Zr-l ld*O ost-Vla a n de re n

Overlegorga nen vern ieuwd streekbeleid

1) Regioraad

Dit beslissingsorgaan zal functioneren als een algemene vergadering. Hier wordt het

streekdebat gevoerd en omgezet in actuele uitdagingen voor Zuid-Oost-Vlaanderen. De

Regioraad stuurt vooral op grote lijnen.

Samenstelling

- Met stemrecht

. Eén vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervanger) van elk lokaal bestuur dat deel

uitmaakt van het samenwerkingsverband. ln totaal zijn dit er 23. Hiermee wil het

samenwerkingsverband uitdrukkelijk inzetten op het versterken van het politieke

draagvlak.

. 3 vertegenwoordigers (effectief en plaatsvervanger) van de provincie Oost-Vlaanderen

. Eén vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervanger) voor elke sociale partner - Voka,

Unizo, Boerenbond, ACV, ABW en ACLVB

' Eén vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervanger) van de VDAB en van de

streekintercomm unale SOLVA

Als waarnemend lid:

De regionale Vlaamse en federale parlementairen

ln functie van de agenda kan het samenwerkingsverband voor bepaalde thematische

agendapunten externe experten/deskundigen uitnodigen.

Het streekteam maakt ambtshalve deel uit van de Regioraad. Zii staan in voor de

voorbereiding van de nodige documenten en rapporteren ook de voortgang van de

lopende projecten. De reg iocoörd i nator d raagt hierin de ei ndverantwoordel ij kheid.

Nu de projectaanvraag is erkend, kan het samenwerkingsverband de Regioraad effectief

samenstellen. De voorzitter zal een lokaal mandataris zijn. Eens de voltallige samenstelling

van de Regioraad gekend is, start de procedure tot het aanstellen van de voorzitter. De

vertegenwoordigers van lokale besturen zijn bij voorkeur lokale mandatarissen en bij de

provincie provincieraadsleden. De vertegenwoordigers zijn bij voorkeur woonachtig in het

werkingsgebied van het samenwerkingsverband.
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Vergadertrequentie

De Regioraad komt drie maal per jaar samen: maart, juni en oktober. ln 2017 wordt de

Regioraad gepland op 17 februari, 23 juni en 13 oktober.

Bevoegdheden

- De Regioraad legt de (toekomstige) thema's inzake het Streekbeleid op lange en

middellange termijn vast en bepaalt de krijtl¡nen.

- De Regioraad neemt beslissingen die door het Bestuurscomité zijn voorbereid in

functie van de algemene werking en het bijsturen van de lopende projecten.

- De Regioraad verkiest de voorzitter van het samenwerkingsverband. Dit is een lokale

mandataris.

Er worden geen zitpenningen toegekend voor het bijwonen van de Regioraad

2l Bestuurscomité

Dit overlegorgaan vormt het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband. De leden

worden verkozen uit de Regioraad en moeten bij voorkeur over voldoende helikopterzicht

beschikken om een langetermijnvisie te koppelen aan korte{ermijnacties.

Samenstelling

De leden van het Bestuurscomité (maximaal 14) worden gekozen uit de vertegenwoordigers

van de Regioraad. De voorzitter van de Regioraad zal ook de voozittersrol van het

Bestuurscomité opnemen.

Het Bestuurscomité telt verhoudingsgewijs vertegenwoordigers van lokale besturen,

provincieafgevaardigden, sociale partners en andere partners. Volgende aspecten worden ook

in rekening gebracht: verdeling van mandaten tussen vertegenwoordigers steden, gemeenten

en provincie; verdeling van mandaten over de politieke partijen; spreiding van mandaten over

het ganse werkingsgebied.

Het streekteam maakt ambtshalve deel uit van het Bestuurscomité. Het streekteam staat in

voor de voorbereiding van de nodige documenten en rapporteert uitvoerig over de lopende

projecten. De regiocoördinator draagt hierin de eindverantwoordelijkheid. Bij

personeelsaangelegenheden is enkel de regiocoördinator aanwezig.

Leden van het streekteam, inclusief de regiocoördinator, hebben nooit stemrecht.
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Vergadertrequentie

Het voorgestelde vergaderritme is februari, april, juni, september en november. De vooziene

data voor 2017 ztln. 10 maart, 28 april, g juni, 29 september en 24 november.

Bevoegdheden

- Het Bestuurscomité zet de uitdagingen voor het streekbeleid, geformuleerd door de

Regioraad, om in concrete taakstellingen en bepaalt de samenstelling van de 4

thematische werkg roepen.

- Het Bestuurscomité volgt de lopende projecten op, stuurt bij waar nodig en bewaakt de

vooropgestelde timing. Het streekteam rapporteert en voert verder uit.

- Het Bestuurscomité bereidt telkens de volgende Regioraad voor, formuleert eventueel

voorstellen inzake toekomstige thema's en stimuleert het debat betreffende het

streekbeleid.

- Het Bestuurscomité evalueert jaarlijks de geplande doelstellingen en acties

- Het Bestuurscomité stuurt eind 2017 en eind 2018 het projectplan bU op basis van de

jaarlijkse evaluatie.

- Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor het competentiemanagement van het

streekteam en bepaalt ook voor welke taken externe deskundigheid/expertise gewenst

is. Zij bepaalt de procedure en duidt de externe deskundigen aan.

- Het Bestuurscomité voert een adequaat personeelsbeleid. Z\ werft nieuwe

medewerkers aan. Dit kan ook gebeuren door delegatie.

- Het Bestuurscomité voert het financieel beleid van de streek. Zij legt de financiële

zaken eenmaal per jaar ter goedkeuring voor aan de Regioraad.

Er worden geen zitpenningen toegekend voor het bijwonen van het Bestuurscomité.

3) Thematische werkgroepen

De uitvoering van de projecten en acties zal gebeuren in 4 actieve thematische werkgroepen

- Ondernemersklimaat

- Duurzaam ondernemen

- Werkgelegenheid

- Mobiliteit

Samenstelling

De voorzitters van de 4 werkgroepen zetelen in de Regioraad en het Bestuurscomité. Dit zijn

lokale mandatarissen.
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De samenstelling wordt bekrachtigd door het Bestuurscomité. Elke thematische werkgroep zal

bestaan uit een 1Otal leden. ln tegenstelling tot hun voorzitters, hoeven zij niet te behoren tot

de bestuursorganen van het samenwerkingsverband.

Er zullen telkens een of meerdere personen van het Streekoverleg zetelen in de thematische

werkgroepen. Wanneer nodig, kunnen ook externe experten uitgenodigd worden om deel te

nemen aan de werkgroep.

Vergadertrequentie

De thematische werkgroepen komen elk minstens 4 keer per jaar samen in feþruari, mei,

september en december. Afhankelijk van de nood en het thema kan het aantal samenkomsten

nog stijgen.

Bevoegdheden

- De thematische werkgroep is bevoegd om een stakeholdersanalyse op te maken voor

de acties die hun toegewezen worden.

- De thematische werkgroepen hebben geen beslissingsbevoegdheid. Het

Bestuurscomité bepaalt doelstelling, opdrachten en wijze van terugkoppeling

- De thematische werkgroepen bepalen de nood aan de oprichting van ad hoc-

werkgroepen voor de uitwerking van concrete projecten of acties.

4) Operationele opvolggroep

ln deze opvolggroep brengen we de trekkers van de acties samen. Concreet gaat het om het

Streekoverleg, SOLVA, Voka, Unizo en provincie Oost-Vlaanderen.

Deze opvolggroep wordt 3 x per jaar georganiseerd, in januari, juni en november. De trekkers

komen samen om de uitvoering van de acties te bespreken en actie- en mogelijk

themaoverschrijdende linken te leggen.
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