
 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

nr. 102 

van TINE VAN DER VLOET 

datum: 21 oktober 2016 

 

 

aan JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

Afslanking provincies  -  Overheveling welzijnsinstellingen  -  Toekomstige subsidiëring 

 

Vanaf 1 januari 2018 worden binnen het beleidsdomein Welzijn in het kader van de 

afslanking van de provincies een aantal instellingen naar andere niveaus overgeheveld. 

Hieronder een overzicht van deze instellingen en de ontvangende overheden die door de 

Vlaamse Regering op 26 juli beslist werden: 

 
Instelling  Ontvangende overheid 

Provinciaal interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de aanpak van 
Drugsmisbruik (PISAD) 

Lokale overheid (i.s.m. Vlaamse overheid) 

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge Lokaal Zorgbedrijf 

Provinciaal Instituut Heynsdaele  verzelfstandiging 

Vzw Unie-K  Ongewijzigde situatie (provinciale lening blijft doorlopen) 

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg Nieuwe vzw-structuur 

Vzw het Gielsbos  Vzw-structuur behouden 

Gouverneur Kinsbergencentrum (Wilrijk)  
Verzelfstandiging deelwerkingen (provincie behoudt gebouw als 
incubatiecentrum) 

Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen Integratie in het UZA 

Regionaal WelzijnsOverleg Oost-Vlaanderen  Vlaamse overheid of regionale vzw’s 

Vlabzorg Invest  Provincie 

 

Dit schept bij bepaalde voorzieningen enige onzekerheid, ook met betrekking tot de 

bestaande subsidiestructuren. Daarom had ik betreffende bovenstaande tabel toch enkele 

vragen. 

 

1. Hoeveel subsidies krijgen deze instellingen op dit moment vanuit de provincie? 

2. Wat zijn de financiële gevolgen voor de instellingen wanneer ze aan een nieuwe 

ontvangende overheid worden overgedragen? 

3. Wanneer een huidige structuur behouden blijft, zoals bijvoorbeeld het geval is bij vzw 

het Gielsbos, betekent dit dan ook dat er een garantie is voor hun huidige subsidiëring? 

Zal de provinciale steun voor zo’n vzw door de Vlaamse overheid worden voortgezet? 

4. Welke verschillen inzake toekomstige subsidiëring zullen er zijn naargelang de 

instelling zal worden verzelfstandigd/wanneer de vzw-structuur wordt 

voorzien/wanneer de Vlaamse of de lokale overheid de ontvangende overheid wordt? 

Zal elk van deze instellingen verzekerd zijn van eenzelfde subsidiëring als op dit 

moment? 

 



  

JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 102 van 21 oktober 2016 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Overzicht huidige subsidie per instelling waarvoor de provincie vanaf 1 januari 2018 

geen bevoegdheid meer heeft. 

 

Instelling  Huidige subsidiebedrag van de 

provincie 

Provinciaal Interbestuurlijk 

samenwerkingsverband voor de 

aanpak van drugsmisbruik (PISAD) 

350.000 euro 

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge Geen; ondersteuning van de provincie 

beperkt zich tot de borgstelling voor 

lopende leningen van de instelling. 

Provinciaal Instituut Heynsdaele 336.153 euro 

Vzw Unie-K Geen; ondersteuning van de provincie 

beperkt zich tot het geven van een lening 

ikv een renovatieprogramma van de 

instelling. 

Vzw Het Gielsbos 977.750 euro 

Gouverneur Kinsbergencentrum 

(Wilrijk) 

685.000 euro 

Provinciaal Centrum voor opsporing 

van Metabole Aandoeningen (PCMA)  

170.000 euro 

Regionaal WelzijnsOverleg Oost-

Vlaanderen 

370.000 euro 

Intercommunale Vereniging voor Hulp 

aan Gehandicapten in Limburg 

is al verzelfstandigd en maakt geen 

voorwerp uit van de overheveling naar 

Vlaanderen 

Vlabzorginvest Is geen instelling, maar een opdracht die 

de provincie vanaf 2018 zal uitvoeren.  

 

2. Na overname door een andere inrichtende macht zou de werking van de instellingen 

kunnen verdergezet worden.  

 

3-4. Vlaanderen heeft zich ertoe geëngageerd om het bedrag dat ze van de provincies in 

2018 zal ontvangen voor de bovengenoemde instellingen, in te zetten voor de verdere 

werking ervan. Om dat te concretiseren wordt per instelling een apart pad gelopen, 

waarbij telkens, op maat, een aanpak wordt vastgelegd en een perspectief wordt 

geformuleerd voor de aspecten inrichtende macht, personeel, infrastructuur, …   

 

 


