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aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Erkende regionale samenwerkingsverbanden - Hervorming
In het najaar 2014 werd op het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
meegedeeld dat de Vlaamse Regering lineair en punctueel zal besparen op de regionale
sociaaleconomische overlegorganen. Het gaat om een lineaire besparing van 10% in het
beleidsdomein Werk terwijl de financiering vanuit het beleidsdomein Economie voor de
streekpacten volledig zal worden geschrapt.
De huidige convenanten gesloten tussen de Vlaamse Regering en de vijf ERSV’s (erkende
regionale samenwerkingsverbanden) liepen oorspronkelijk af op 31 december 2015,
maar tijdens de zomer werd bekendgemaakt dat in een overgangsperiode is voorzien tot
31 augustus 2016. Hoe het streekoverleg daarna verder wordt gefinancierd, is hoogst
onzeker.
In de recent gepubliceerde conceptnota “Naar een versterkt streekbeleid en
(boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid” geeft de minister aan de bestaande RESOC’s
(regionaal sociaal-economisch overlegcomités) te willen omvormen tot vernieuwde
“partnerschappen”, samenwerkingen tussen Vlaamse steden en gemeenten die via calls
een beroep zullen kunnen doen op financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze
plannen zorgen logischerwijze voor heel wat onduidelijkheid en onzekerheid.
1.

Wanneer zal de minister zijn visie inzake de toekomst van het streekoverleg verder
concretiseren?

2.

Zal de minister bij deze verdere concretisering de vijf ERSV’s betrekken?

3.

Wordt op korte termijn VESOC-overleg opgestart met de sociale partners?

PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 12 oktober 2015
van RENAAT LANDUYT

1. Het toekomstig streekbeleid moet vorm krijgen door middel van de proeftuin voor
nieuwe partnerschappen die we mogelijk maken via de ESF oproep, en waarop
partnerschappen die lokaal tot stand komen met de steden en gemeenten kunnen
intekenen met hun project. De oproep wordt nu gefinaliseerd en zal voor het einde
van het jaar, zoals voorzien in de conceptnota, aan de regering worden voorgelegd.
De projecten zullen tijdens de looptijd van de oproep geëvalueerd worden met het
oog op mogelijke conclusies naar een toekomstig streekbeleid.
2. De stakeholders van de huidige ERSV structuren, nl. de steden en gemeenten
(VVSG), de provincies (VVP) en de sociale partners (SERV) hebben allen hun advies
gegeven over de conceptnota.
3. De conceptnota werd met de sociale partners besproken in de commissie
arbeidsmarkt van de SERV op 10 september. Wij voorzien ook een terugkoppeling
naar de VESOC werkgroep van de vervolgstappen.

