
 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

nr. 32 

van TINE VAN DER VLOET 

datum: 6 oktober 2017 

 

 

aan JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

Afslanking provincies  -  Overheveling welzijnsinstellingen 

 

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 

 

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr.102 van 21 oktober 2016, deelde de minister 

hierover het volgende overzicht mee met de toenmalige 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.  

 

De minister gaf in zijn antwoord ook mee dat na overname door een andere inrichtende 

macht de werking van de instellingen zou kunnen worden voortgezet. Hij stelde verder 

nog: “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, …”  

 

1. Heeft de minister voor elk van bovenvermelde instellingen het pad gelopen waarbij de 

aanpak werd vastgelegd en een perspectief wordt geformuleerd voor de aspecten 

inrichtende macht, personeel, infrastructuur? Biedt dit plan van aanpak continuïteit 

voor elke diensten? Graag een antwoord dat apart ingaat op elke van de 10 

overgedragen instellingen. 

 

2. Wanneer bepaalde aspecten van vroegere dienstverlening niet meer zouden 

verderlopen, wat is hiervan dan de impact voor de bijbehorende subsidiestroom?  

 

3. Wordt aan de overnemende entiteiten in het plan van aanpak opgelegd dat de huidige 

expertise niet verloren mag gaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 32 van 6 oktober 2017 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Hieronder volgt een overzicht van de provinciale instellingen WVG waarbij telkens het 

continueringsperspectief wordt geformuleerd voor de aspecten inrichtende macht, 

personeel en infrastructuur, vanaf 1 januari 2018: 

 

Provinciale instelling Perspectief 

inrichtende 

macht 

Perspectief 

personeel 

Perspectief 

infrastructuur 

Provinciaal 

interbestuurlijk 

samenwerkingsverband 

voor de aanpak van 

Drugsmisbruik (PISAD) 

Werking wordt 

ingebed in het 

CGG Zuid-

Oost-

Vlaanderen. 

Personeel wordt 

ingebed in het 

CGG Zuid-Oost-

Vlaanderen. 

Aan de instelling was 

geen specifieke 

infrastructuur 

gekoppeld. Personeel 

zit nu in 

provinciegebouw en zal 

gehuisvest kunnen 

worden in de 

gebouwen van het CGG 

Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 

Provinciaal 

Zorgcentrum Lemberge 

Door uitstel in het traject zullen de modaliteiten later 

bepaald worden. 

Dit uitstel wordt juridisch vastgelegd. 

Provinciaal Instituut 

Heynsdaele  

Werking wordt 

ingebed in vzw 

Wagenschot. 

12 statutaire 

personeelsleden 

zullen 

overkomen 

naar het 

beleidsdomein 

WVG om 

vervolgens ter 

beschikking te 

worden gesteld 

van vzw 

Wagenschot; de 

overige 

personeelsleden 

worden 

rechtstreeks 

overgedragen 

naar vzw 

Wagenschot. 

De gebouwen van 

Heynsdaele zullen ter 

beschikking worden 

gesteld van vzw 

Wagenschot via een 

erfpachtovereenkomst. 

Vzw Unie-K  Is geen provinciale instelling. Hoort niet tot de overdracht. 

  



Intercommunale 

Vereniging voor 

Hulp aan 

Gehandicapten in 

Limburg 

Is geen provinciale instelling meer. Hoort niet tot de overdracht. 

Vzw Gielsbos  Instelling is reeds een 

vzw maar wordt verder 

verzelfstandigd. De 

inrichtende macht blijft 

dezelfde. De provincie 

trekt zich terug uit de 

Raad van Bestuur. De 

statuten van de instelling 

worden in die zin 

aangepast.  

Het personeel 

blijft 

tewerkgesteld 

door Gielsbos 

vzw.  

De provincie zet 

het beheer van 

het domein en de 

infrastructuur 

voor externen 

verder. 

Gouverneur 

Kinsbergencentrum 

(Wilrijk)  

De overdracht van de 

verschillende 

gehuisveste diensten 

zitten in de pijplijn:  

1) Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen 

(COS) is overgenomen 

door het  UZA sinds 

1/1/2017; 

2) Consulentenwerking 

Onada wordt 

overgenomen door 

Multiversum; 

3 )Samenwerkings-

verband NAH wordt 

overgenomen door PC 

Bethaniën; 

4) Oriëntatiecentrum 

wordt overgenomen door 

OLO. 

 

Het personeel is 

contractueel en 

zal worden 

ingebed bij de 

overnemende 

instanties.  

Het gebouw en de 

daarbij horende 

activiteiten 

blijven bij de 

provincie. Het zal 

geheroriënteerd 

en verder 

uitgebouwd 

worden als een 

incubator- en 

expertisecentrum 

voor 

zorgeconomie – 

innovatie en –

arbeidsmarkt. 

 

Provinciaal 

Centrum voor 

opsporing van 

Metabole 

Aandoeningen 

(PCMA) 

De werking van het PCMA 

zal worden geïntegreerd 

in het UZA. 

Het statutaire 

personeel komt 

over naar het 

beleidsdomein 

WVG om 

vervolgens ter 

beschikking te 

worden gesteld 

aan het UZA. 

Het resterende 

personeel wordt 

rechtstreeks 

overgedragen 

naar het UZA. 

De gebouwen 

waarin het PCMA 

is gehuisvest, zijn 

eigendom van de 

provincie en 

blijven dit ook. 

Het PCMA kan 

tijdelijk in de 

gebouwen 

gehuisvest 

blijven totdat de 

nieuwe locatie 

voor het 

laboratorium in 

het UZA is 

gebouwd.  

  



Regionaal Welzijns 

Overleg Oost-

Vlaanderen  

De werking van het 

provinciaal extern 

verzelfstandigd 

agentschap (PEVA) 

Regionaal 

Welzijnsoverleg Oost-

Vlaanderen wordt 

gecontinueerd aan de 

hand van subsidiëring 

van  6  vzw’s (Gent, 

Oudenaarde, Waasland, 

Dendermonde, Aalst en 

Meetjesland). In 

Meetjesland wordt 

opnieuw een vzw 

opgericht tegen 1 

januari 2018. In de 

andere regio’s bestaan 

de vzw’s nog (van voor 

de overgang naar een 

PEVA-statuut).  

 

Het personeel 

wordt 

overgedragen 

naar de regionale 

vzw’s. Het gaat 

om contractueel 

personeel. De 

voorwaarden 

worden tussen de 

provincie en de 

regionale vzw’s 

overeengekomen.  

 

Geen scope in de 

transitie. Aan de 

instelling was 

geen specifieke 

infrastructuur 

gekoppeld. 

Vlabzorg Invest  Is geen provinciale instelling. Hoort niet tot de transitietrajecten 

van de instellingen. 

 

4. De huidige dienstverlening zal voor alle instellingen verderlopen. Er is geen intentie om 

de werking van de instellingen te heroriënteren. 

 

5. Gelet op het voorgaande kan de huidige expertise verder worden ingezet en renderen 

onder de nieuwe inrichtende macht. 

 


