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1.  In le iding 

De SERV werd op 5 januari 2004 om advies gevraagd door de Vlaamse minister van Econo-
mie, Buitenlands Beleid en E-government over het voorontwerp van decreet houdende vast-
stelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM). 
 
Het voorliggend ontwerp van decreet vormt het derde van een drieluik dat tot doel heeft het 
sociaal-economisch streekbeleid op een nieuwe leest te schoeien.  Een eerste decreet heeft 
betrekking op het statuut , de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regiona-
le samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-economische raden van de regio (SERR) en 
de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC).  Het tweede decreet, dat samen 
met voorliggend decreet voor advies aan de SERV werd voorgelegd, heeft betrekking op de 
oprichting van het Vlaams Agentschap Ondernemen dat als missie heeft het duurzaam onder-
nemerschap in Vlaanderen te stimuleren en te faciliteren door te functioneren als een laag- en 
breeddrempelig contactpunt voor kandidaat-ondernemers, ondernemers en ondernemingen, in 
een partnership met de sociaal-economische middenveldorganisaties. 
 
Met het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) beoogt de Vlaamse 
regering een kader te scheppen dat de provincie op autonome wijze toelaat een publiekrechte-
lijke instelling met rechtspersoonlijkheid op te richten, dat als instrument fungeert voor de uit-
voering van het provinciaal sociaal-economisch beleid.  De POM’s dragen bij tot de bevorde-
ring van de sociaal-economische ontwikkeling van het werkgebied, zijnde de provincie, door 
de ondersteuning en uitvoering van de sociaal-economische projecten. 
De POM’s treden in de voetsporen van de GOM’s voor wat betreft de economische beleidsuit-
voering die een bovenlokale aanpak vergt.  Het doel is dat de GOM’s op termijn zullen ont-
bonden worden (al dan niet met vereffening) en dat de taken die niet naar de POM’s over-
gaan, zullen overgeheveld worden naar andere instellingen : de beleidsvoorbereiding ten 
behoeve van het Vlaamse economische beleid naar de beleidscel van het Vlaams departe-
ment van het ministerie van EWT, het bedrijfsadvies naar het Vlaams Agentschap Onderne-
men, de conceptuele en beleidsvoorbereidende subregionale opdrachten naar het betrokken 
RESOC en SERR. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

Het advies gaat dieper in op de taakstelling, de inrichting, bestuur en werking, de huisvesting 
en het personeel van de op te richten POM’s. 
 
De omschrijving van de taakstelling in het voorontwerp van decreet is volgens de raad te vaag 
en laat een te ruime interpretatie en invulling toe.  De raad dringt aan op een herformulering 
van de taakstelling in functie van de kernopdracht van de POM’s. 
Verder dringt de raad erop aan dat de SERV ook in de toekomst betrokken zal worden bij de 
invulling van de opdrachtfunctie van de POM’s, in navolging van de adviesverlening door de 
SERV over de GOM-richtnota’s. 
Tenslotte moet er volgens de raad zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft over de 
concrete rol van de POM’s inzake de huidige opdrachten van de Vlaamse regering of van 
Vlaamse overheidsinstellingen aan de GOM’s. 
 
Wat de wijze van afstemming op het RESOC betreft, heeft de raad in voorgaande adviezen en 
standpunten gesteld dat de POM’s door de RESOC’s moeten aangestuurd worden.  Het 
streekpact en de door de RESOC vastgelegde prioriteiten moeten bindend zijn voor de POM’s.  
De bevoegdheden van de RESOC’s t.a.v. de POM’s moeten decretaal verankerd worden. 
De raad vraagt verder dat decretaal wordt voorzien dat de sociale partners vertegenwoordigd 
worden in de raad van bestuur van de POM’s, gelet op de toegevoegde waarde die zij hebben 
zowel voor de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering. 
De raad is tevens van oordeel dat er nood is aan een betere regeling inzake verzelfstandiging 
van uitvoeringstaken op provinciaal vlak.  Het aangekondigde provinciedecreet vormt voor de 
raad hiertoe het uitgelezen instrument. 
Tenslotte acht de raad het aangewezen dat de aansturing van de POM’s door de provincie 
geconcretiseerd wordt in een beheerscontract.  De structurele betrokkenheid van het perso-
neel bij de totstandkoming en de evaluatie van de uitvoering van het beheerscontract dient 
decretaal voorzien te worden. 
 
Inzake de huisvesting en de uitrusting vraagt de raad zich af op welke wijze dit in de toekomst 
voor de POM’s zal geregeld worden. 
 
De raad wijst er tenslotte op dat het ontmantelingsproces van de GOM’s een delicate operatie 
vormt met een gewichtige impact op het personeel.  De overdracht van het personeel van de 
GOM’s naar andere instellingen dient volgens de raad dan ook voorwerp uit te maken van een 
gestructureerd overleg binnen de geëigende organen, waarin overleg en onderhandelingen 
met het personeel kunnen gevoerd worden. 
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3.  Advies 

3 . 1 .  T a a k s t e l l i n g  

De raad acht het aangewezen de taakstelling van de POM, zoals omschreven in artikel 5, §1, 
te herformuleren in functie van wat door de raad beschouwd wordt als haar kernopdracht.  De 
raad vreest dat de voorliggende vage omschrijving van de taakstelling, in het bijzonder in on-
derdeel 2°, een te ruime interpretatie en invulling ervan toelaat en de poort openzet voor aller-
lei nevenactiviteiten die tot bevoegdheid behoren van andere overheden en instellingen.  
Hiermee zou de Vlaamse overheid ingaan tegen de principes van het kerntakendebat dat be-
oogt de transparantie van de missie, de taken en de bevoegdheden van de diverse overheids-
instellingen te vergroten. 
 
De raad stelt voor om artikel 5, §1 als volgt te formuleren : 
“Ten einde de in artikel 4 bedoelde missie waar te maken, staat de erkende Provinciale Ont-
wikkelingsmaatschappij in voor volgende taken van uitvoering : 
1° projecten gericht op de versterking, ontwikkeling en efficiënte aanwending van de sociaal-
economische infrastructuur; 
2° projecten gericht op de uitvoering van de streekpacten binnen het werkingsgebied.” 
Met sociaal-economische infrastructuur in 1° wordt door de raad bedoeld de infrastructuur 
bestemd voor het bedrijfsleven in de ruime zin van het woord, dus inclusief de non-profit sec-
tor. 
De taak omschreven door de raad in onderdeel 2° vloeit voort uit het standpunt dat de raad 
heeft ingenomen in het kader van de VESOC-besprekingen1 m.b.t. hervorming van het soci-
aal-economisch streekbeleid.  Volgens de SERV zijn de POM’s provinciale organen gericht op 
uitvoering en ontwikkeling.  Dit impliceert dat sommige projecten die voortvloeien uit het 
streekpact , zoals voorbereid in de RESOC’s, aldus door de POM kunnen worden uitgevoerd.   
Deze taakstelling moet volgens de raad strikt geïnterpreteerd worden in die zin dat de activitei-
ten van de POM geen afbreuk mogen doen aan de kerntaken van andere (over-
heids)instellingen.  De raad denkt hierbij bijvoorbeeld aan de beleidstaken inzake innovatie en 
milieu, die reeds door andere instellingen worden waargenomen.  De raad acht het in elk geval 
wenselijk dat in het bijzonder de meer economische luiken van het RESOC-streekpact bij 
voorkeur worden uitgevoerd via de POM. 
 
De Raad stelt vast dat artikel 5, §3 van het voorliggende voorontwerp van decreet de op-
drachtfunctie van de GOM’s impliciet overhevelt naar de POM’s door te stellen dat, weliswaar 
slechts na overleg tussen de Vlaamse regering en de provincie, de POM’s in opdracht en voor 
rekening van de Vlaamse regering met bijkomende specifieke opdrachten worden belast.  De 
                                                           
1 SERV, standpunt m.b.t. tot een aantal resterende kwesties, 28 maart en 10 juni 2003 
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raad onderschrijft ten volle die overheveling : zoals de GOM’s, moeten de POM’s ook een 
instrument blijven voor de uitvoering van het Vlaamse beleid. 
Gelet op het sociaal-economisch belang van het ruimtelijk-economisch infrastructuurbeleid dat 
een verantwoordelijkheid blijft van de Vlaamse overheid, dringen de Vlaamse sociale partners, 
ondermeer ook vanwege hun betrokkenheid in de RESOC’s en hun mogelijke vertegenwoordi-
ging in de POM’s, erop aan dat de SERV (eventueel binnen VESOC) betrokken partij blijft bij 
de invulling van de opdrachtfunctie van de POM’s. 
Tenslotte wijst de raad erop dat de huidige stand van zaken, zowel legistiek als op het terrein, 
niet toelaat een accuraat beeld te schetsen van  wat de concrete rol zal zijn van de POM’s 
voor wat betreft de huidige opdrachten van de Vlaamse regering of van Vlaamse overheidsin-
stellingen aan de GOM’s.Wat blijft tot de opdrachtfunctie behoren en wat niet en in voorko-
mend geval welke instellingen of administraties zullen die opdracht dan overnemen. 
Uiteraard dient deze opdrachtfunctie te kaderen binnen de globale taakomschrijving van de 
POM, waarbij het dan zowel gaan om opdrachten dit te maken hebben met de economische 
infrastructuur als met projecten die door de Vlaamse regering worden beslist in uitvoering van 
het streekpact, zoals overeengekomen in het RESOC. 
Daarbij moet de taakafstemming worden bewaakt met het Vlaams Agentschap Ondernemen, 
waarbij het Agentschap instaat voor de informatie, advisering en begeleiding naar individuele 
ondernemingen, terwijl de POM’s eerder worden belast met projecten die het individuele be-
drijfsniveau overstijgen. 
 
 

3 . 2 .  I n r i c h t i n g ,  b e s t u u r  e n  w e r k i n g  v a n  d e  P O M  

M.b.t. de wijze van afstemming op het RESOC dringt de raad in het verlengde van het boven-
vermelde standpunt en zijn advies van 10 september 2003 aan op de effectieve valorisatie van 
de RESOC als sleutelorgaan inzake het sociaal-economische streekoverleg.  Voor de sociale 
partners impliceert dit ondermeer dat de POM door de RESOC wordt aangestuurd.  Het 
streekpact en de door de RESOC vastgelegde prioriteiten moeten bindend zijn voor de POM 
(consensus bindt partijen rond de tafel inclusief provincie).  Er dient in regelmatige terugkop-
peling naar RESOC over de uitvoering voorzien te worden.  De raad vraagt dat de bevoegd-
heden van het RESOC t.a.v. de POM decretaal worden verankerd in het voorliggende voor-
ontwerp van decreet. 
 
Reeds in zijn advies van 10 september 2003 heeft de raad gepleit voor een daadwerkelijke 
betrokkenheid van de sociale partners bij de  POM’s in een raad van bestuur voor de nieuwe 
maatschappijen.  Reeds herhaaldelijk heeft de raad gesteld dat niet enkel een betrokkenheid 
van de sociale partners bij de beleidsvoorbereiding, maar ook bij de beleidsuitvoering, veel 
toegevoegde waarde biedt.  Dat geldt onverkort voor het provinciale beleidsniveau.  De raad 
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vroeg dat die opname van de sociale partners in de raad van bestuur van de POM’s, ook de-
cretaal zou verankerd worden.   De raad stelt evenwel vast dat die betrokkenheid niet is voor-
zien en het aan de provincies wordt overgelaten om de regels inzake bestuur te bepalen. 
De raad vraagt uitdrukkelijk dat het voorontwerp van decreet op dit punt wordt gewijzigd. 
 
De raad is daarnaast ook van mening dat nood is aan een betere regeling inzake verzelfstan-
diging van uitvoeringstaken op provinciaal vlak.  Reeds in zijn advies van 11 december 2002 
m.b.t. het voorontwerp van provinciedecreet pleitte de raad voor een behoorlijke decretale 
regeling voor verzelfstandige agentschappen naar het voorbeeld van het kaderdecreet be-
stuurlijk beleid en met gelijkaardige waarborgen inzake autonomie, transparantie, betrokken-
heid middenveld, enz….  Het aangekondigde provinciedecreet vormt voor de raad het uitgele-
zen instrument om de mogelijke oprichting van provinciale IVA’s en EVA’s met 
rechtspersoonlijkheid mogelijk te maken, naar analogie met het kaderdecreet beter bestuurlijk 
beleid. .    Dit decrale kader voor provinciale agentschappen moet dan wel voldoende aange-
past zijn aan de specificiteit van de POM’s.  
 
Naar analogie met het kaderdecreet bestuurlijk beleid acht de raad het aangewezen dat de 
aansturing van de POM  door de provincie wordt geconcretiseerd in een beheerscontract.  
Daarbij is het belangrijk dat een structurele betrokkenheid van het personeel bij de totstand-
koming van het beheerscontract en de evaluatie van de uitvoering ervan decretaal voorzien 
wordt.  Deze betrokkenheid gaat minstens over het geven op regelmatige basis van informatie 
alsook het houden van overleg over opmaak en uitvoering van het beheerscontract.    
 
 

3 . 3 .  H u i s v e s t i n g  

De raad stelt vast dat de zakelijke (eigendoms)rechten op gebouwen en bijhorende terreinen, 
gebruikt voor de  huisvesting van de GOM’s, overgaan op het Vlaams Agentschap Onderne-
men.  Dit geldt eveneens voor de kantooruitrusting opgenomen in de inventaris van de GOM. 
Bovenstaande doet bij de raad de vraag rijzen naar de huisvesting en uitrusting van de op te 
richten POM’s. 
 
 

3 . 4 .  P e r s o n e e l  

De raad wijst erop dat het implementatieproces van het vernieuwd sociaal-economisch streek-
beleid praktisch een volledige legislatuur aan de gang is.  Het hoeft geen betoog dat het aan-
slepend vernieuwingsproces de rechtsonzekerheid zowel ten aanzien van de betrokken instel-
lingen zelf, als ten aanzien van de burger en het bedrijfsleven en last but not least het 
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personeel van die instellingen in de hand heeft gewerkt.  Vooral in hoofde van de GOM’s gaat 
het om een delicate ontbindingsoperatie met een gewichtige impact op het personeel.  De 
raad dringt erop aan dat de overdracht van het personeel van de GOM’s naar diverse andere 
instellingen (EWT, Vlaams Agentschap Ondernemen, RESOC, POM) op korte termijn voor-
werp zal uitmaken van een gestructureerd overleg binnen de geëigende organen voor het 
overleg en de onderhandelingen met het personeel.  


