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IN EEN NOTENDOP

Contacteer ons
Vereniging van Vlaamse Provincies
Boudewijnlaan 20/21
B-1000 Brussel
tel. 02/512.11.52
fax 02/502.46.80
email : info@vlaamseprovincies.be
Website : www.vlaamseprovincies.be

Links
www.vlaams-brabant.be

Vlaamse overheid
www.vlaanderen.be
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
www.vvsg.be
Onze collega’s in Wallonië en Nederland
www.apw.be en www.ipo.nl
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
www.pov.be

www.vlaamseprovincies.be

Wat is de VVP?

Wat doet de VVP?

De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) heeft de opdracht een
bijdrage te leveren tot steeds betere, betrouwbare transparante provincies,
om zo uit te groeien tot het onbetwistbaar verkozen regionaal
streekbestuur van de ‘toekomst’
De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en
het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om op het provinciale
niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame
ontwikkeling van het provinciale gebied.
De VVP is:
■ de belangenbehartiger van het provinciaal

bestuursniveau in politiek

Brussel;
■ het platform voor samenwerking tussen de vijf Vlaamse
provinciebesturen;
■ de stimulator van vernieuwingsprocessen en methodieken voor het
provinciaal management.

Coördineren

De Algemene Vergadering

De VVP werkt gemeenschappelijke standpunten uit en
organiseert het gezamenlijk optreden van de provincies in
hun contacten met de Vlaamse, federale en Europese
overheden.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle provincieraadsleden van de vijf
Vlaamse provincies (per provincie zijn negen mandatarissen
stemgerechtigd).
De Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen om de
jaarrekening, de begroting en het jaarverslag te bespreken.

Analyseren en informeren
De VVP verricht studie- en documentatiewerk en levert
diensten die van nut zijn voor de provincies. De VVP
draagt ook bij tot de publicatie van gespecialiseerde
boeken over thema’s van provinciaal belang, zoals het
“Praktisch Handboek Provincierecht”, “Nieuwe Griffels,
schone leien?”.

Communiceren
De VVP publiceert nieuwsflashes en een maandelijkse
elektronische nieuwsbrief en. Via haar website
(www.vlaamseprovincies.be) maakt de VVP de provinciale
standpunten bekend en informeert het brede publiek over
thema’s van provinciaal belang.

Organiseren

Waar is de VVP
vertegenwoordigd?
Als vertegenwoordiger van de Vlaamse provincies in politiek Brussel heeft
de VVP in heel wat organisaties officieel zitting. Voorbeelden hiervan zijn:
het onderhandelingscomité c waar werkgevers en werknemers elkaar
ontmoeten voor het afsluiten van sectorale akkoorden; de MINA-raad die
adviezen geeft ten behoeve van de Vlaamse regering en van de Vlaamse
Raad voor alle zaken die betrekking hebben op het leefmilieu; de Vlaamse
Adviesraad voor Bestuurszaken die een gelijkaardige functie heeft maar
dan gericht is op de problematiek van het binnenlands bestuur; de GISraad waar de nodige interbestuurlijke afspraken worden gemaakt in het
kader van een geografisch informatie systeem, …

Hoe werkt de VVP?

De VVP organiseert congressen, colloquia en studiedagen
om de informatiedoorstroming naar haar eigen leden of
naar derden te bevorderen.

Netwerken
De VVP bouwt een netwerk uit met socio-, culturele- en
economische organisaties die in politiek Brussel actief zijn.
De VVP onderhoudt contacten met de Vlaamse Vereniging
van Steden en Gemeenten (VVSG), met de Vereniging
van de Waalse provincies (APW), met het Interprovinciaal
Overleg (IPO, Nederland) alsook met Europese
organisaties.

De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur komt maandelijks samen. Deze bestaat uit twintig
provincieraadsleden. De helft hiervan dient lid te zijn van een deputatie.
Ook één provinciegouverneur en één provinciegriffier maken deel uit van
de Raad van Bestuur met raadgevende stem. De ondervoorzitter(s) en
voorzitter hebben een mandaat van drie jaar.

Het Bureau
Het bureau van de VVP telt minstens vijf leden en wordt verkozen uit de
leden van de Raad van Bestuur zodat dat elke provincie vertegenwoordigd
is. Het bureau heeft een mandaat voor drie jaar.

Het College van
Provincieraadsvoorzitters
De Vlaamse provincies organiseren samen met een gastprovincie drie tot
vier keer per jaar een vergadering met de provincieraadsvoorzitters van de
vijf provincies, zijnde Ludwig Neefs (Antwerpen), Vic Laureys (VlaamsBrabant), Jos Claessens (Limburg), Jean De Bethune (West-Vlaanderen)
en Marc Lootens (Oost-Vlaanderen).

Het College van Provinciegriffiers
College van Provinciegriffiers vergadert één keer per maand. De VVPDirecteur wordt op de vergadering uitgenodigd en werkt faciliterend voor
het college door de verslaggeving van deze vergaderingen op te maken.
De provinciegriffiers hebben de mogelijkheid om beleidsontwikkelingen te
volgen die in het bijzonder gevolgen kunnen hebben voor het personeel of
de financiën. Het College bespreekt bepaalde thema’s om een standpunt
in te nemen t.a.v. diverse deputaties of de inzet van provinciale
ambtenaren t.a.v. de activiteiten van de VVP te garanderen.

Spil van de VVP-werking: commissies
Om de VVP-werking inhoud te geven kan de organisatie rekenen op het
engagement van velen. Zo hebben de gedeputeerden zich georganiseerd
per sector in een aantal beleidscommissies. Het voorbereidend werk van
deze beleidscommissies wordt dan weer behartigd door de ambtenaren.
Deze vorm van samenwerking versterkt de onderhandelingspositie t.a.v.
de Vlaamse Overheid. Daarnaast wordt de werking van de commissies in
beeld gebracht via het maandelijks Voortgangsrapport.

