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Regierol gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie 

 

 

Mevrouw de minister, 

 

 

Op 13 juli 2012 ontving de SERV uw vraag om advies over het ontwerpbesluit tot bepaling van 

de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie. De SERV wil u, onder 

voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende bijeenkomst van de raad, laten weten uw 

voornemen te steunen om verdere invulling te geven aan de ondersteuning voor gemeenten die 

een regierol opnemen op het vlak van sociale economie. 

De SERV kan verwijzen naar zijn advies over het decreet betreffende de ondersteuning van het 

ondernemerschap op het vlak van de sociale economie van 28 september 2011 en naar zijn 

advies inzake de lokale diensteneconomie van 13 oktober 2010. Daarin gaf de SERV aan dat de 

rol van regisseur en de rol van actor van de lokale besturen in de lokale dienstverlening duidelijk 

gescheiden moet zijn. Het voorliggende ontwerpbesluit is op dit vlak zeker een stap in de goede 

richting. In zijn advies van 28 september 2011 vroeg de SERV wel om de omschrijving van de 

regierol in art. 15 § 1 2° van het decreet nader te specifiëren. De SERV herhaalt hierbij deze 

vraag aangezien ook het voorliggende ontwerpbesluit hier onvoldoende antwoorden biedt.  

Verder wil de SERV opnieuw de bezorgdheid uitdrukken dat de sociale economie nog in 

hervorming is en de ondersteuningsstructuur wordt uitgetekend op een moment dat het nog niet 

duidelijk is hoe het landschap er in de toekomst zal uitzien. De SERV vraagt dat alle 

puzzelstukken inzake sociale economie goed op mekaar worden afgestemd. Zo is het ook 

afwachten hoe in het nieuwe decreet op de lokale diensteneconomie de regierol van de 

gemeenten zal worden ingevuld. 

Tot slot wil de SERV het belang van regionale en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

benadrukken. Uit de regioscreening bleek dat op vlak van werk en sociale economie in 

Vlaanderen relatief weinig samenwerkingsverbanden bestaan.  
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De doelstelling om via de regieondersteuning intergemeentelijke samenwerkingen te stimuleren, 

is dan ook zeker positief. Wel vraagt de SERV voldoende transparantie inzake de 

samenwerkingsverbanden en is voor de SERV een actieve betrokkenheid van alle betreffende 

lokale besturen en van de sociale partners cruciaal.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt  

Administrateur-generaal voorzitter 
 


