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Deze opdracht
Opdrachtgever
OP/TIL, steunpunt voor bovenlokale cultuur, dat o.a. 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
bovenlokale cultuurwerking ondersteunt en inspireert.
Opdracht
Opmaak van een landschapskaart met regionale organisaties en netwerken (incl. inzicht in hun taakstelling en
organisatie) die raakvlakken hebben met cultuur in de brede zin en waarmee eventueel kan worden
samengewerkt voor de realisatie van cultuurnota’s bovenlokale cultuurwerking.
Uitvoering
De inventarisatie werd uitgevoerd door David Nassen, Toon Berckmoes en Bart Van Herck van IDEA Consult in
januari/februari 2021.
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IGS’en Bovenlokale Cultuurwerking
Decreet Bovenlokale Cultuurwerking (1/1/2019)

19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (situatie bij erkenning op 01.01.20 + BIE uitgebreid met Wingene)
Ze vertegenwoordigen samen 148 Vlaamse gemeenten. Meer info OP/TIL
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Intergemeentelijke en regionale
samenwerking in perspectief
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Intergemeentelijk en regionaal samenwerken
Er zijn verschillende termen in gebruik om de dynamiek te benoemen die zich situeert tussen het lokale en het
provinciale niveau: intergemeentelijk, bovenlokaal, regionaal (of subregionaal), naargelang de ogen van
waaruit men kijkt. In elk geval gaat het over samenwerking, maar dan wel op verschillende manieren gegroeid
en ingericht:
• de ene keer gaat het over exclusief intergemeentelijke publieke samenwerking, de andere keer over
publiek-private samenwerking;
• soms met betrokkenheid van de provinciale of Vlaamse overheid, soms zonder;
• soms in de vorm van een vzw, soms als IGS, soms als feitelijke vereniging;
• soms van onderuit gegroeid, soms door de Vlaamse overheid gestimuleerd;
• soms via regionale werkingen van landelijke organisaties;

Een boeiend en verscheiden landschap dus, waar naargelang de sector de geografische contouren van de
samenwerking (het werkingsgebied) vaak verschillen.
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Intergemeentelijk en regionaal samenwerken
Het ‘landschap’ is het resultaat van meer dan 150 jaar ‘geschiedenis’
• Al sinds het einde van de 19de eeuw werken gemeenten samen voor watervoorziening, buurtspoorwegen en
ziekenhuizen. Via aparte wetten (bv. wet van 1897 voor de oprichting
van hospitalen) werd dit mogelijk gemaakt.
• In de tweede helft van de 20ste eeuw groeit het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden snel,
inzonderheid in de nutssectoren, daarnaast crematoria, afvalverwerking, enz. Ook de streekintercommunales
dateren uit de jaren ‘60 en ‘70.
• Sinds de jaren ’90 en het decreet IGS van 2001 (inmiddels ingebed in het Decreet Lokaal Bestuur) is het aantal
verbanden verder explosief gegroeid. Ook de actieradius werd sterk verbreed, met samenwerking in alle
domeinen.
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Intergemeentelijk en regionaal samenwerken

‘Explosie’ van de verbanden sinds 1990

Samenwerking in alle beleidsdomeinen

Op basis van regioscreening-onderzoek Steunpunt voor Bestuurlijke Organisatie (SBOV) in 2012
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Intergemeentelijk en regionaal samenwerken
Het intergemeentelijk of regionaal landschap is sterk dynamisch en voortdurend in beweging:
• Met permanent nieuwe initiatieven. Denk de laatste jaren aan de eerstelijnszones gezondheidszorg (die de
SEL’s vervangen), de vervoerregio’s en...
de samenwerkingsverbanden bovenlokale cultuurwerking;

• Andere initiatieven zijn inmiddels uit omloop geraakt, vervangen of verdwenen (Streekplatformen, STC's of
Subregionale Tewerkstellingscomités, RESOC’s, Edufora,...).
Per regio zijn er verschillen. Sommige initiatieven zijn regionaal gegroeid en bestaan
elders in Vlaanderen niet, en niet elke regio tekent in op Vlaamse subsidieregelingen voor intergemeentelijke
samenwerking.
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Intergemeentelijk en regionaal samenwerken
Sinds 2019 worden intergemeentelijke initiatieven geregeld via het Decreet lokaal bestuur (22/12/2017). We
kennen vijf vormen:
• Interlokale vereniging: geen rechtspersoonlijkheid, op basis van overeenkomst, beherende gemeente en
beheerscomité;
• Projectvereniging: rechtspersoonlijkheid, geen beheersoverdracht, welomschreven project, max 6 jaar
maar verlengbaar
• Dienstverlenende vereniging: rechtspersoonlijkheid, zonder beheersoverdracht, ondersteunende diensten
in één of meer beleidsdomeinen, max 18 jaar maar verlengbaar
• Opdrachthoudende vereniging: beheersoverdracht, welomschreven bevoegdheden in een of meer
beleidsdomeinen
• Opdrachthoudende vereniging met private deelname
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Intergemeentelijk en regionaal samenwerken
In 2020 opent Minister Bart Somers het debat over referentieregio’s (zie kaart, als voorzet voor de
discussie), om meer gelijkvormigheid te krijgen in de werkingsgebieden van de verschillende
intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden.

Op basis van de kadernota Vlaamse Regering 09.10.20
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Landschapskaart van intergemeentelijke en
regionale partnerschappen die raakvlakken
hebben met cultuur in brede zin

Fiches per samenwerkingsverband
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2 slides per samenwerkingsverband (met linken)
EERSTE SLIDE
•

Afbakening: aantal intergemeentelijke of regionale partnerschappen in Vlaanderen en Brussel (bv.
24 erkende IOED’s) en gebiedsafbakening op kaart (welke gemeenten per IOED) + link naar actueel
overzicht en contacten (indien van toepassing en/of beschikbaar) of inzoombare kaart (UiTPAS,
CC’s/GC’s, Bibliotheeknetwerken en Archiefnetwerken).

TWEEDE SLIDE
•
•
•

Taakstelling: opdracht van het partnerschap zoals vooropgesteld door de initiatiefnemers of
specifieke decreten, met evt. link naar de respectieve regelgeving of extra uitleg bij de taakstelling
Relevantie: waarom is dit netwerk interessant voor de bovenlokale cultuurwerking
Organisatie:
• Organisatievorm: juridische vorm (incl. samenstelling organen en vertegenwoordiging lokale
besturen)
• Middelen: wijze van financiering van de samenwerking
• Contact: bij wie kun je als netwerk bovenlokale cultuurwerking terecht?
• Op regionaal niveau, met het oog op eventuele samenwerking
• Op Vlaams niveau, voor informatie en advies (departement, steunpunten,...)
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Overzicht van intergemeentelijke en regionale verbanden
Cultuur & Vrije Tijd

Algemeen Veiligheid & mobiliteit

Streekontwikkeling

Zorg & Welzijn

Cultuurregio's

Burgemeesteroverleg

Streekintercommunales

Eerstelijnszones

UitPas-regio's *

Politiezones

Afvalintercommunales

Regionale Zorgzones

Bibnetwerken *

Hulpverleningzones

Regie Sociale Economie

LOGO's

CC/GC-netwerken *

Vervoerregio's

Provinciale Gebiedswerking

CAW's

IOED's (onroerend erfgoed) *

LEADER

Onroerenderfgoeddepots *

Regionale Landschappen (RL)

Erfgoedconvenanten (CE) *

Toeristische Regio's

Archiefwerking

Jeugdregio's
Sportregio's
Avansa
Regionale werking
koepels amateurkunsten
De netwerken met een asterisk (*) zijn vaak deelwerkingen binnen een ruimere Cultuurregio (maar IOED's in mindere mate > vooral RL).
Een Cultuurregio is meestal een afzonderlijk IGS, soms ook een onderdeel van een streekvereniging of zelfs een streekintercommunale.
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UiTPAS-regio’s

18 UiTPas-regio’s in Vlaanderen (+Paspartoe in Brussel en UITPas Reynaert (Beveren – Zwijndrecht in ontwikkeling)
Situatie 02.2021
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UiTPAS-regio's
TAAKSTELLING
•
•
•

Voordeelkaart cultuur en vrije tijd.
Voor iedereen, maar met bijzondere
aandacht voor mensen in armoede.
Ondersteuning in vrijetijdsparticipatie
Meer info

RELEVANTIE
Instrument om cultuur en vrije tijd
aantrekkelijker en toegankelijker te maken, met
bijzondere aandacht voor mensen in armoede.

ORGANISATIE
•

•

•

Organisatievorm: feitelijke samenwerking of
ingebed binnen ander intergemeentelijk
netwerk (IGS of DV) / verschillend per regio /
publiq ziet grosso modo 3 scenario’s
Middelen: mogelijk te gebruiken : middelen
van het trekkingsrecht van het
participatiedecreet, OCMW-middelen, fonds
voor participatie en sociale activering,
gemeentelijke middelen en inkomsten uit de
UiTPAS-kaartverkoop
Contact:
• Indien er al een UiTpas-werking is:
het contactpunt UiTpas-regio
of lokaal bestuur
• Indien nog geen UiTpas-werking:
www.publiq.be
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Bibliotheeknetwerken

36 netwerken/samenwerkingsverbanden op vlak van bibliotheekwerking
Op basis van data CJM en OPTIL op 01.2021
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Bibliotheeknetwerken
TAAKSTELLING
Bovenlokale kennisdeling, afstemming en samenwerking
openbare bibliotheken
Meer info
RELEVANTIE
Efficiëntie- en effectiviteitswinsten van
de bibliotheekwerking op diverse vlakken
ORGANISATIE
De organisatievorm is afhankelijk van de setting
• Indien deelwerking binnen een IGS (cultuur of breder)
in de vorm van een afzonderlijke projectvereniging
of ingekanteld binnen een streekintercommunale:
dan telkens een globale RvB (met lokale politieke
vertegenwoordigers) + vaak ook nog een afzonderlijke
stuurgroep voor het bibnetwerk (met verschillende
samenstelling per regio)
• Indien geen onderdeel van een IGS of
streekintercommunale: dan meestal een informele
stuurgroep (van schepenen en bibliothecarissen

ORGANISATIE

Middelen:
• momenteel louter gemeentelijke middelen
+ projectsubsidies ikv decreet bovenlokale
cultuurwerking
• eerder vaak ook provinciale middelen (tot
wegvallen provinciale culturele bevoegdheden)
Contact:
• Regionaal en afhankelijk van het onderwerp:
• IGS/Cultuurregio, andere regionale
actoren, gemeentelijke cultuur- en/of
vrijetijdsdienst(en), e.a. diensten
• Vlaanderen en afhankelijk van het onderwerp:
• VVBAD
• Cultuurconnect
• CJM-cel bovenlokaal, e.a.
• En OPTIL uiteraard
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Samenwerkingsverbanden CC/GC’s

19 samenwerkingsverbanden CC’s / GC’s - Op basis van data van OP/TIL en CJM op 02.2021

aan te vullen met ‘ t Pact (Turnhout, Mol, Geel, Herentals, Heist o/d Berg),
het LIKO (Limburgs Kunstenoverleg), informeel netwerk in Vlaams-Brabant (Oost-Brabant - in de hierboven niet vermelde regio’s)
en de grootstedelijke netwerken in Antwerpen (CC’s en GC’s) en van de 22 Brusselse gemeenschapscentra
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CC's/GC’s
TAAKSTELLING

Geen formele taakstelling. Eerder informele
samenwerkingsverbanden met focus op kennisdeling,
afstemming aanbod en specifieke samenwerking.
RELEVANTIE
Efficiëntie- en effectiviteitswinsten CC/GC-werking op diverse
vlakken
ORGANISATIE
Organisatievorm: afhankelijk van de setting
• Indien deelwerking binnen een IGS-Cultuurregio, een
breder IGS of intercommunale: dan RvB met lokale
politieke vertegenwoordigers + vaak ook een afzonderlijke
stuurgroep (verschillende samenstelling per regio)
• Indien geen onderdeel van een ruimere structuur: dan
meestal een informele stuurgroep (van schepenen en
centrumverantwoordelijken)

ORGANISATIE
Middelen:
•
•
•
•

indien onderdeel van een ruimere Cultuurregio, dan binnen die

werking en dit financieel kader
Indien geen onderdeel van een ruimere Cultuurregio dan louter eigen
middelen van de CC/GC's en/of extra middelen via de betreffende
lokale besturen
soms ook projectsubsidies via decreet bovenlokale cultuurwerking (via
gemeenten aan te vragen, niet via IGS)
eerder vaak ook provinciale middelen (tot wegvallen provinciale
culturele bevoegdheden)

Contact:
• Regionaal en afhankelijk van het onderwerp:
• IGS/Cultuurregio, andere regionale actoren,
gemeentelijke cultuur- en/of vrijetijdsdiensten + nog andere
diensten
• Vlaanderen en afhankelijk van het onderwerp:
• Cult!
• Cultuurconnect
• CJM-cel bovenlokaal, e.a.
• En OPTIL uiteraard
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IOED's (onroerend erfgoed)

+ Lokeren

Intergemeentelijke onroerende erfgoeddiensten (24 erkend)
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Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddiensten (IOED's)
onroerend erfgoed
TAAKSTELLING

bepalingen decreet onroerend erfgoed
> 6 mogelijke beleidsprioriteiten in BBC
• Visie en plan van aanpak onroerend erfgoed
(monumenten, landschappen, archeologische
sites)
• Ondersteunen en ontsluiten, voorbeeld-functie
opnemen en toepassen, expertiseverwerving, consultatienetwerk en advies,
bijhouden archeologienota's, inventarisatie en
instrumenten voor behoud en beheer
Meer info

RELEVANTIE
•

Ondersteuning lokale besturen bij beleid en
praktijk onroerend erfgoed (monumenten,
landschappen, archeologie)

ORGANISATIE
•

Organisatievorm: intergemeentelijk initiatief op
basis van Decreet Lokaal Bestuur, met politieke
afgevaardigden

•

Middelen: subsidie Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaanderen (via BBC > basis + variabel op basis van
schaalgrootte, aanwezig erfgoed, …) en lokale
middelen

•

Contact:
• IOED’s
• Provincies
• Agentschap Onroerend Erfgoed
• Herita
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Onroerenderfgoed-depots (15)

+ het depot “Archeologisch Depot Onroerend Erfgoed” van het agentschap
en het depot Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) Velzeke
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Onroerenderfgoeddepots
TAAKSTELLING

• archeologische ensembles, archeologische
artefacten of onderdelen van beschermd onroerend
erfgoed, afkomstig uit het Vlaamse Gewest, tijdelijk
of permanent bewaren en beheren. Het depot moet
een receptieve functie van gemeentegrens overschrijdend belang vervullen,
• Meer info

ORGANISATIE
•

Organisatievorm: eigen rechtspersoon is voorwaarde
voor erkenning. Op diverse plaatsen ingebed in IGS.

•

Middelen: subsidie Agentschap Onroerend Erfgoed

•

Contact:
• Depotnetwerk

RELEVANTIE
•

Ondersteuning lokale besturen en andere actoren
bij bewaren en beheren van onroerend erfgoed.
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Erfgoedconvenanten (cultureel erfgoed)

Cultureel erfgoeddecreet van 24 februari 2017 – Erkende erfgoedcellen 2021-2026 (22)
+ Erfgoedcel Brussel via VGC
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Erfgoedconvenanten cultureel erfgoed
TAAKSTELLING
• Dienstverlenende rol ter ondersteuning van cultureel
erfgoed, beheerders van cultureel erfgoed en cultureelerfgoedgemeenschappen
• Erfgoed bekend maken bij publiek. Identificeren,
bewaren en doorgeven van erfgoed.
• Meer info

ORGANISATIE
•

Middelen:
Vlaamse subsidies via decreet cultureel
erfgoed, inbreng lokale besturen, Vlaamse
projectsubsidies (ook via decreet bovenlokale
cultuurwerking), ...

RELEVANTIE
Ondersteuning cultureel erfgoed en culturele
erfgoedgemeenschappen, kennisdeling, ...

•

Contact :
• regionale samenwerkingen
• FARO
• Team Cultureel Erfgoed Departement
CJM

ORGANISATIE
• Indien deelwerking binnen breder intergemeentelijk
IGS of intercommunale: RvB (met lokale politieke
vertegenwoordigers); vaak ook afzonderlijke stuurgroep
(verschillende samenstelling/regio)
• Indien geen onderdeel van ruimere structuur, maar
eigen IGS: dan eigen RvB (deelname van lokale
politieke vertegenwoordigers)
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Intergemeentelijke archiefsamenwerking

8 intergemeentelijke archiefsamenwerkingen
(+ Waas Archievenoverleg Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht )
Bron: FARO – META, Tijdschrift voor Bibliotheek en Archief, 2020, 1, p.16-20
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Intergemeentelijke archiefwerking
TAAKSTELLING
• Archief- en informatiebeheer
• Meer info
RELEVANTIE
• Expertise, uitbouw archiefwerking ifv
cultuur (nu in hoofdzaak
administratief, maar wel vaak
publieke ontsluiting op afspraak)

ORGANISATIE
• Organisatievorm: verschillend per
samenwerking
• Middelen: lokale besturen
• Contact :
• intergemeentelijke archivaris, soms
gekoppeld aan erfgoedcel
• FARO
• Meemoo
• VVBAD
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Intergemeentelijke Samenwerking Jeugd

(Decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid – 2021-2026 – 5 projectverenigingen intergemeentelijke samenwerking jeugd)
Daarnaast zijn er nog diverse andere informele/formele overleggen tussen jeugdconsulenten
bv. Vrijetijdsregio Druivenstreek, WASO (Waasland) en Cultuurtuin Waas (jeugdcultuur),…
29

IGS'en Jeugd
TAAKSTELLING

• Samenwerking en netwerking
stimuleren tussen de lokale besturen en
het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied
• Meer info

RELEVANTIE

• Toegang netwerk, aanbod, communicatie,
bereik doelgroepen, experiment,
events(ondersteuning), ...

ORGANISATIE

Organisatievorm : projectverenigingen (met
schepenen jeugd)
Middelen :
50 % subsidie Vlaanderen – 50 % lokale besturen

Contact :
• Divers – voornamelijk jeugddiensten/
jeugdconsulenten van de gemeenten
• Bataljong
• Afdeling Jeugd Departement CJM
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Sportregio's

32 sportregio’s (januari 2021), Sport Vlaanderen
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Sportregio's
TAAKSTELLING

ORGANISATIE

• Regionaal sportaanbod (events, kampen,
G-sport, …) en verschuiving naar regionaal
sportbeleid
• Bovenlokale projectondersteuning
• Meer info

• Organisatievorm: De meeste partnerschappen
zijn interlokale verenigingen (VL-B, ANT en OVL).
Schepenen sport en ambtenaren sport in
bestuur van de interlokale vereniging. In
evolutie.

RELEVANTIE

• Middelen: dotatie van de gemeenten +
projectsubsidies Sport Vlaanderen

• Aanbod, evenementen, toegang netwerk,
beleidsontwikkeling, organisatie, ...

• Contact:
• diensten sport of trekkende dienst in regio
• ISB
• Sport Vlaanderen
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Regio’s Avansa (vroeger Vormingsplus) (13)
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Regio’s Avansa
TAAKSTELLING
• 13 pluralistische sociaal-culturele
organisaties met regionale werking
• breed gamma aan leerrijke praktijken voor
volwassenen, brengen mensen in hun vrije
tijd samen en versterken hen, als
gemeenschap, groep en individu.
• Via Decreet Sociaal-Cultureel
Volwassenenwerk
• Meer info

ORGANISATIE
• Organisatievorm: vzw's (AV en bestuur)
• Middelen: Vlaamse subsidies
• Contact: medewerkers Avansa

RELEVANTIE
Aanbod, expertise bereiken mensen, ...
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Open Doek (amateurkunsten, theater)
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Open Doek
TAAKSTELLING
• koepelorganisatie voor het amateurtheater in
Vlaanderen en Brussel (individuele kunstenaars
en theatergroepen)
• Inspiratie en platform, verbreding en grenzen
verleggen, organisatorische en artistieke
ondersteuning.
RELEVANTIE
• Aanbod, campagnes, organisatiestructuur,
expertise, ...

ORGANISATIE
• Organisatievorm : 30.000 individuele leden en
1.000 groepen. 16 regionale afdelingen met
vertegenwoordiger in AV / Bestuur –
Inhoudelijke werkgroep
• Middelen : Vlaamse subsidies
• Contact :
• Medewerkers Open Doek
• Socius
• De Federatie
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Landelijke amateurkunstenorganisaties
Open Doek is één van de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties. Alleen Open Doek heeft expliciet een
regionale organisatiestructuur en -werking, vandaar dat zij met een kaartje vermeld zijn.
In het kader van het Decreet Amateurkunsten. Meer info.

De andere landelijke amateurkunstenkoepels zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlamo (instrumentale muziek) www.vlamo.be
KUNSTWERKT (beeldende kunst) www.kunstwerkt.be
Creatief Schrijven www.creatiefschrijven.be
VI.BE (lichte muziek en DJ’s) www.vi.be
BREEDBEELD (beeldcultuur) www.breedbeeld.be
Muziekmozaïek (folk en jazz) www.muziekmozaiek.be
Koor & Stem www.koorenstem.be
Danspunt www.danspunt.be
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Burgemeesteroverleg

Bron: VVSG
Voorbeelden : Oost-Brabant – Interleuven / Regio Brugge & Oostende / Meetjesland & Leie-Schelde / Noord-Limburg DISV / ...
Daarnaast ook diverse andere – meer informele (bv Kust, Westkust, …) – burgemeesteroverleggen of overleggen Algemeen Directeurs
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Burgemeestersoverleg
TAAKSTELLING
• Afstemming – uitwisseling – planning tussen
gemeenten via burgemeesters
• Van open tot structureel of projectmatig
overleg
RELEVANTIE
• Beleidsagenda, draagvlak strategische keuzes,
….
• Labo Regiovorming 2021 (VVSG)

ORGANISATIE
• Organisatievorm : overleg burgemeesters
(en soms schepenen, Algemeen Directeurs
lokale besturen, ….)
• Middelen : afhankelijk van organisatievorm
• Contact :
• trekkende burgemeester /
kabinetsmedewerker of medewerker
intergemeentelijke structuur (zie vbn)
• VVSG, die deze samenwerkingsverbanden als contactpunten aangrijpt
voor de Labo’s Regiovorming 2021
(VVSG)
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Politiezones

Vlaanderen telt 107 politiezones (incl ééngemeentepolitiezones), 1/1/2019
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Politiezones
TAAKSTELLING
• Organisatie basispolitiezorg: alle
opdrachten van bestuurlijke en
gerechtelijke politie die nodig zijn voor
het beheren van lokale gebeurtenissen
en fenomenen.
• Meer info

ORGANISATIE
• Organisatievorm : Politieraad (raadsleden) en
Politiecollege (burgemeesters)
• Middelen : federale (gemiddeld in Vla 34%) en
lokale dotatie
• Contact: Korpschef (of wijkinspecteurs)

RELEVANTIE
• Veiligheid en organisatie evenementen,
ondersteuning verenigingen, verkeer, ...
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Hulpverleningszones (brandweer)
20 hulpverleningszones
in Vlaanderen
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Hulpverleningszones (brandweer)
TAAKSTELLING
• Zonale dispatching, uitrukken,
specialisaties, preventie en (soms)
ambulancezorg
• Meer info
RELEVANTIE
• Veiligheid en organisatie evenementen,
ondersteuning verenigingen, veiligheid
gebouwen/lokalen, ...

ORGANISATIE
• Organisatievorm : Zoneraad (burgemeesters)
en Zonecollege
• Middelen : lokale dotaties (+/- 80%) en
federale dotatie (20%), en ev. provinciaal.
• Contact :
• Zonecommandant en directeurs
• Netwerk Brandweer (VVSG)
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Vervoerregio’s (15)
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Vervoerregio's
TAAKSTELLING
• Basisbereikbaarheid.
Coördinatie mobiliteitsbeleid regio. :
openbaar/collectief vervoer, voor- en
natrajecten (deelfiets, deelauto, …), andere
modi; infrastructuur ((fiets-)wegen, …) en
goederenvervoer. Mobiliteitsplan opmaken.
Vervoer op maat organiseren.
• Adviseren over kernnet (aan Vlaanderen)
en beslissen over aanvullend net/vervoer
op maat
• Meer info
RELEVANTIE
• Bereikbaarheid van culturele voorzieningen
en evenementen

ORGANISATIE
• Organisatievorm : Vervoerregioraad (voorgezeten
door Departement Mobiliteit en Openbare Werken
samen met politiek vertegenwoordiger lokale
besturen) met vertegenwoordiging lokale besturen
via burgemeester of schepen van mobiliteit)
• Middelen : Vlaamse middelen (en aanvullend
lokale besturen)
• Contact :
• Contactpersonen Vervoerregio’s
• Vervoerregioraad
• regiomanagers (De Lijn)
• Medew. Agentsch. Wegen en Verkeer.
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Streekintercommunales

Kaart via www.vlinter.be op 28.02.21 – WVI op te delen in Midwest / Brugge-Oostende / Westhoek
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Streekintercommunales
TAAKSTELLING
• Dienstverlenend. Ondersteunend. Van
infrastructuurprojecten, personeelsinzet,
expertise, …
• Van economische ontwikkeling, afval, milieu,
sociale woningbouw, ...
RELEVANTIE
• Infrastructuurprojecten (realisatie –
exploitatie), brede expertise, inzetten
intergemeentelijk personeel,
organisatiestructuur, ...

ORGANISATIE
• Organisatievorm : Volgens IGS’n in Decreet
Lokaal Bestuur met politieke
vertegenwoordiging van lokale besturen
• Middelen : dotaties lokale besturen – subsidies
• Contact :
• medewerkers streekintercommunales
• VLINTER (samenwerking 12
streekintercommunales, georganiseerd in
de schoot van VVSG)
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Afvalintercommunales

Bron: interafval
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Afvalintercommunales
TAAKSTELLING
• Afvalophaling, sensibilisering/educatie, …

ORGANISATIE
• Organisatievorm : IGS volgens Decreet Lokaal
Bestuur met politieke vertegenwoordiging van
RELEVANTIE
lokale besturen
• Afvalbeleid evenementen en infrastructuur.
• Middelen : lokale besturen
Ondersteuning verenigingen.
• Contact :
• Linken naar FostPlus
• medewerkers afvalintercommunales
(sorteersensibilisering/ondersteuning, Mooimakers
• Interafval
(OVAM), ….
• OVAM
• Fostplus
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Regieverbanden sociale economie

Situatie 2020, 37 initiatieven (34 samenwerkingsverbanden, 3 centrumsteden)
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Regieverbanden lokale sociale economie
TAAKSTELLING
• Visie op lokale sociale economie.
Stimuleren en ondersteunen
samenwerking binnen socialeeconomiesector en tussen reguliere en
sociale economie.
• Meer info
RELEVANTIE
• Samenwerking met maatwerkbedrijven of
LDE (Lokale Diensteneconomie)-bedrijven
• Openstelling infrastructuur, onderhoud,
2de handsspullen, begeleiding, ...

ORGANISATIE
• Organisatievorm : verschillend per
samenwerking, vaak via een ILV
• Middelen : Vlaamse Overheid (Departement
WSE)
• Op basis inwonersaantal, betrokkenheid
centrumstad en werkloosheidsgraad
• Contact:
• medewerkers actoren met regisseursrol
• HERWIN (netwerk sociale circulaire
ondernemers)
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Gebiedsgerichte Werking Provincies
West-Vlaanderen

Limburg
Inzet van gebiedswerkers op regioniveau
(streekhuizen in West-Vlaanderen) en inzet
in projecten bv:
• Kanaalpark Bossuit – Kortrijk
• Dendervallei
• Fortengordels rond Antwerpen
• Kempense Meren
• Albertknoop
• ...
In West-Vlaanderen vermelden we ook 2
stadslandschappen ‘t West-Vlaams Hart en
Schelde—Leie (zie Regionale landschappen).
En de samenwerking met Noord-Frankrijk
binnen EUROMetropool (Rijsel – Kortrijk –
Doornik).
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Gebiedsgerichte werking Provincies
TAAKSTELLING
• regiospecifieke en complexe problemen
oplossen via een beleid op maat
• initiatief nemen met het oog op
gebiedsgerichte samenwerking tussen
besturen in een regio
RELEVANTIE
• Netwerk, erfgoed, toerisme,
organisatiestructuur,
plattelandsontwikkeling, ...

ORGANISATIE
• Organisatievorm: provincies via de provinciale
bestuursorganen en specifiek overleg
• Middelen: provinciaal, Europa, ...
• Contact: provinciale medewerkers
• Antwerpen
• Limburg
• Oost-Vlaanderen
• Vlaams-Brabant
• West-Vlaanderen
• + Stadslandschappen (zie regionale landschappen)
• Stadslandschap ‘t West-Vlaams Hart
(arrondissement Roeselare – Tielt)

• Stadslandschap Schelde-Leie
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LEADER-regio’s (2014-2020)

Dekkingsgraad Leader:
57% van het Vlaamse grondgebied
33% van het aantal Vaamse inwoners
54

LEADER-regio's
TAAKSTELLING
• Plattelandsontwikkeling
(Liaison Entre Actions de Dévelopement
de l'Economie Rurale)
• Meer info
RELEVANTIE
• Ondersteuning van projecten op het
platteland, gerelateerd aan
streekidentiteit, landschap en open
ruimte, leefbare dorpen, armoede,…
• Voor lokale besturen en verenigingen uit
de betreffende regio

ORGANISATIE
• Organisatievorm: feitelijke verenigingen of VZW,
ondersteund vanuit de Vlaamse
Landmaatschappij en de provinciebesturen
• Middelen :
• Europees plattelandsfonds
• Personele ondersteuning vanuit
provinciebesturen
• Projectenbudget waar lokale actoren
kunnen op intekenen
• Contact :
• Gebiedsgerichte werking Provincies
• Streekintercommunales
• Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
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Regionale Landschappen
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Regionale landschappen
TAAKSTELLING
Behouden en versterken natuur, erfgoed
& streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving.
We brengen inwoners en partners samen rond
een wervend landschapsverhaal dat inspireert en
voor verbondenheid zorgt
RELEVANTIE
Samenwerking rond (erfgoed)landschappen en
natuur, link Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddiensten (IOED's), ….

ORGANISATIE
• Organisatievorm : vzw's (AV en bestuur :
vertegenwoordigers provincie, gemeenten en
verenigingen)
• Middelen : Vlaamse middelen en partners
(klaverblad)
• Contact :
• medewerkers van de
Regionale Landschappen
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Toeristische regio’s in Vlaanderen
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Toeristische regio's
TAAKSTELLING
• toeristisch-recreatieve beleidsplanning,
verbetering van de toeristisch recreatieve
structuur en de promotie van de regio
• Reizen naar Morgen : bloeiende
bestemmingen (plek, bewoner,
ondernemer en bezoeker)
• Link met Decreet Toeristische
Samenwerkingsverbanden
RELEVANTIE
Erfgoed, ondernemerschap, communicatie,
ontwikkelen aanbod, beleid, expertise, MICE,
...

ORGANISATIE
• Organisatievorm :
Toeristische OverlegPlatformen /
Samenwerkingsverbanden (variabel) / Provinciale
structuren met schepenen van toerisme en
medewerkers toeristische diensten
• Middelen : Vlaanderen (diverse projectmiddelen),
provincies, Europa, ….
• Contact:
• Regiocoördinatoren Toerisme Vlaanderen
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Eerstelijnszones gezondheidszorg

(60 eerstelijnszones in 2020)
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Eerstelijnszones
TAAKSTELLING
• het werk van lokale overheden, zorg- en
hulpverleners beter op elkaar af te
stemmen
• Afstemming organiseren zorgaanbieder
onderling en met personen met zorgnood.
Stimuleren interdisciplinaire
samenwerking. Kringwerking stimuleren.
Ondersteunen geïntegreerd breed onthaal
(GBO) (oa Rechtentoekening). Gegevens
voor de Sociale Kaart
• Meer info

ORGANISATIE
• Organisatievorm : Zorgraden (wettelijk - clusters
(lokale besturen,
eerstelijnszorgverstrekkers, welzijn,
vertegenwoordigers zorgbehoevenden) met vzw's
als bestuursorgaan met afgevaardigde lokale
besturen en OCMW’s
• Middelen : Vlaamse subsidie per gewogen aantal
inwoners
• Contact :
• Zorgraden Eerstelijnszones
• Steunpunt VIVEL

RELEVANTIE
• Campagnes, bereiken doelgroepen,
toegang netwerk, ...
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Regionale zorgzones (14)
in ontwikkeling
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Regionale zorgzones
TAAKSTELLING
• Afstemming eerstelijnszorg en meer
gespecialiseerde zorg (bv dementie, LOGO's, …)
RELEVANTIE
• Indien regionaal overstijgend aan relevantie
Eerstelijnszones

ORGANISATIE

Nog in ontwikkeling via pilootprojecten*
• Organisatievorm: via de Zorgraden van
Eerstelijnszones
• Middelen : /
• Contact : /

* De pilootprojecten zijn de regionale zorgzones
Halle-Vilvoorde, Kempen, Oost-Limburg en Waas
en Dender.
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Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg)

15 Logo’s in Vlaanderen

(decreet van 21 november 2003)
(Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's)
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Logo's
TAAKSTELLING
• Realisatie Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen op Vlaams niveau
(bewegen, mentale gezondheid, … (zij
werken met thema's en 'settings' : scholen,
werk, …)
• Minder gezondheidsklachten door
milieuproblemen
RELEVANTIE
• Inspirerend netwerkmodel, projectmatige
samenwerking

ORGANISATIE
• Organisatievorm : LOGO's zijn vzw met AV –
Raad van Bestuur (met vertegenwoordigers
(gemeenten en OCMW’s)
• Middelen : subsidie door Vlaanderen bedraagt
0,6187 euro per inwoner in het werkgebied van
het Logo en een forfaitair bedrag per Logo
• Contact :
• team medewerkers LOGO’s
• Gezond Leven
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Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s)
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CAW's
TAAKSTELLING
• Mensen helpen met vragen en problemen
rond welzijn (relatie, financiën, gezin,
misbruik, …)
RELEVANTIE
• Expertise en netwerk i.f.v. het bereiken
van kansengroepen

ORGANISATIE
• Organisatievorm: de 11 CAW's zijn vzw’s met
een eigen bestuur.
• Middelen: hoofdzakelijk Vlaamse subsidies –
projectmatig aangevuld vanuit de lokale
besturen
• Contact:
• medewerkers 11 regionale CAW’s
• ondersteund door CAW-groep.
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En ook nog … (1)

(onderstaande organisaties hebben ad hoc / uitzonderlijk regionale structuren / initiatieven)
• Regionale OCMW-verenigingen (ivm toegangelijkheid) – Welzijnskoepels (bv West-Brabant, Klein-Brabant, …)
• Jeugdhuizen met regionale functie (ivm doelgroepen) www.formaat.be (bv. Kolle (www.kolle.be ZWVlaanderen)
• Huizen van het Kind (op sommige plaatsen krijgt dit vorm door samenwerking van 2/3 gemeenten : Zuid-Limburg, Geel-Laakdal-Meerhout,
Lokeren-Moerbeke, … Overzicht
• Werkingen van het Vlaams Netwerk tegen Armoede met regionale draagkracht (expertise, netwerk, …)
• Welzijnsschakels : Vlaanderen telt een 188 welzijnsschakelgroepen, deze zijn provincial/regionaal
ondersteund en soms over gemeentegrenzen (bv Malle-Zoersel, Lierde-Brakel, …) Overzicht.
• Sociale Huisvestingsmaatschappijen (meer info en kaart VHV Vlaams vereniging sociale
huisvestingsmaatschappijen) landschap in ontwikkeling ifv regionale samenwerking.
• Sociale Verhuurkantoren (meer info en kaart HUURpunt koepelorganisatie van de Vlaamse sociale
verhuurkantoren) landschap in ontwikkeling ifv regionale samenwerking
• Professioneel jeugdwerk met WMKJ (maatschappelijk kwestbare jongeren) (expertise, ondersteuning, ...)
•

…
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En ook nog …(2)

(onderstaande organisaties hebben ad hoc / uitzonderlijk regionale structuren / initiatieven)
Overleg Algemeen Directeurs (informeel of via Excello.net) of Financieel Directeurs (informeel of via Vlofin)
Sociaal-Cultureel Volwassenwerk met regionale initatieven
Kunstacademies (regionaal : bv Tienen, Antwerpen-Noord, ...)
Jeugdbewegingen met gewestwerking
Scholengroepen
Groepen van zorgvoorzieningen
Regionale Zorgbedrijven – Regionale Zorgverenigingen
Energie-intercommunales of Energiecoöperaties (www.rescoopv.be - bv. Druifkracht, Denderstroom,
Pajopower, …)
• Regionale afdelingen HORECA-Vlaanderen (bv kust) of UNIZO (ifv gastronomie, horeca infra, …)
• Regionale initiatieven van steunpunten, koepels, sector- en beroepsorganisaties, … (i.f.v. experiment, …)
• ...
•
•
•
•
•
•
•
•
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