PERSTEKST
IGEMO ORGANISEERT EERSTE STATEN-REGIONAAL RIVIERENLAND
Op zaterdag 25 november 2017 organiseert streekintercommunale IGEMO de eerste StatenRegionaal Rivierenland te Mechelen. Doel van deze meeting is het informeren en betrekken
van mandatarissen, ambtenaren, middenveldorganisaties, stakeholders en
geïnteresseerden bij de regionale ontwikkelingen en het streekbeleid in onze regio. Meer
dan 150 deelnemers worden ondergedompeld in bestaande/nieuwe samenwerkingsverbanden en recente/toekomstige regionale uitdagingen. Als afsluiter gaan enkele
regionale politieke kopstukken met elkaar in debat over regiowerking en streekbeleid.
De regio Rivierenland is volop in beweging! Op bestuurlijk vlak zagen het voorbije jaar zowel de
regionale mandaatgroep als diverse beleidsgroepen het levenslicht. Lokale besturen in de regio
vinden elkaar steeds vaker en gemakkelijker om zowel operationeel als beleidsmatig samen te
werken voor diverse uitdagingen en domeinen (mobiliteit, klimaat, economisch beleid …).
Met de organisatie van een Staten-Regionaal Rivierenland biedt IGEMO lokale partners zoals
mandatarissen, ambtenaren, middenveldorganisaties, stakeholders en geïnteresseerden een
gevarieerd platform om hen te informeren en te betrekken bij deze regionale ontwikkelingen en het
streekbeleid.
Meer dan 150 deelnemers hebben de keuze uit een ruim aanbod van infosessies over bestaande
(interlokale vereniging GASAM, hulpverleningszone Rivierenland …) en nieuwe
samenwerkingsverbanden (Bereikbare Regio, versterkt streekbeleid …), recente (klimaat,
mobiliteit …) en toekomstige regionale uitdagingen (ruimtelijke ordening, werkgelegenheid …).
Professor Filip De Rynck plaatst het orgelpunt met een politiek debat over regiowerking en
streekbeleid, met deelname van:
• Koen Van den Heuvel (CD&V), burgemeester Puurs, fractieleider Vlaams Parlement;
• Sofie Joosen (N-VA), schepen Duffel, Vlaams Parlementslid;
• Bart Somers (Open VLD), burgemeester Mechelen, fractieleider Vlaams Parlement;
• Kristof Calvo (Groen), fractieleider Federaal Parlement;
• David Geerts (sp.a), Federaal Parlementslid.
PROGRAMMA
•

8.45 - 9.15 u.
Ontvangst

•

9.15 - 9.30 u.
Opening van Staten-Regionaal door dagvoorzitter Filip De Rynck, Prof. Bestuurskunde
UGent

•

9.30 - 10.00 u.
Plenaire openingszitting: regionale samenwerking en streekbeleid in de regio Rivierenland
door Koen Van den Heuvel (voorzitter regionale mandaatgroep) en Peter De Bruyne
(algemeen directeur IGEMO)

•

10.00 - 10.55 u.
Sessie A.1: Mobiliteit - Vervoerregio Mechelen/Samenwerkingsverband Bereikbare Regio
Toelichting door Guido Vaganée (voorzitter Vervoerregioraad) en Pieter Dresselaers
(projectcoördinator Bereikbare Regio)
Sessie A.2: Gemeentelijke Administratieve Sancties, 9 jaar interlokale vereniging GASAM
Toelichting door Bart Passemiers (sanctionerend ambtenaar GASAM)
Sessie A.3: Europa voor de regio, wegwijs in het Europese subsidielandschap
Toelichting door Peter De Bruyne (algemeen directeur IGEMO), Karen Vandersickel en
Veronique Vennekens (beiden liaison officer/lid subsidieteam VLEVA) en Anneke Van den
Aker (Provincie Antwerpn)
Sessie A.4: Wijk-werken, een activerend tewerkstellingsinstrument op regionale schaal
Toelichting door Els Cools (streekmanager IGEMO) en Leen Meeuws (netwerkmanager
VDAB)

•

11.00 - 11.55 u.
Sessie B.1: Ruimtelijke ordening op regionale schaal, droom of werkelijkheid?
Toelichting door Werner Van Hoof (teammanager gebiedsontwikkeling IGEMO) en Filip
Vanhaverbeke (algemeen directeur Leiedal)
Sessie B.2: Hulpverleningszone Rivierenland
Toelichting door Philippe Maudens (zonecommandant Rivierenland)
Sessie B.3: Sociaal – economisch streekbeleid – Versterkt streekbeleid Rivierenland
Toelichting door Els Cools (streekmanager)
Sessie B.4: Klimaat en energie – Covenant of Mayors
Toelichting door Leen Seynaeve (projectmanager IGEMO) en Giorgia Rambelli
(Coördinator ICLEI & Covenant of Mayors Office)

•

12.00 - 13.00 u.
Plenaire eindzitting met beschouwingen door dagvoorzitter Filip De Rynck, Prof.
Bestuurskunde UGent en debat 'Regionale samenwerking en streekbeleid’.

ENKELE SESSIES UITGELICHT
Sessie A.1: Mobiliteit - Vervoerregio Mechelen/Samenwerkingsverband Bereikbare Regio
Mobiliteit is een van de grote uitdagingen waar onze economie mee kampt. Gemeenten hebben in
het mobiliteitsbeleid hun verantwoordelijkheden en op een aantal vlakken kunnen ze die
doelgerichter opnemen als ze samenwerken. In de regio Mechelen werd de afgelopen jaren
gekozen voor regionale samenwerking rond mobiliteit, o.m. met het Samenwerkingsverband
Bereikbare Regio en door het opnemen van de rol als proefregio in het Vlaamse beleid rond
Basisbereikbaarheid.
Gaandeweg wordt de taakverdeling voor regionale samenwerking rond mobiliteitsbeleid en
-projecten helderder. Deze sessie gaat in op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en op waar
we nu staan. Maar we blikken ook vooruit: het werkveld is immers sterk in beweging, met
ontwikkelingen in deelmobiliteit, Mobility as a Service en Smart Mobility.
Sessie A.4: Wijk-werken, een activerend tewerkstellingsinstrument op regionale schaal
Vanaf 1 januari 2018 treedt het wijk-werken in werking. Wat is wijk-werken en wat zijn de
verschillen met de huidige PWA-werking? Wie komt in aanmerking voor wijk-werken? Hoe gebeurt
de toeleiding? Welke activiteiten zijn al dan niet toegelaten? Leen Meeuws, netwerkmanager
provincie Antwerpen van VDAB, beantwoordt uw vragen voor u ze stelt.
De 13 gemeenten in Rivierenland duidden IGEMO aan als organisator wijk-werken voor onze
regio. We werken binnen het samenwerkingsverband met een overkoepelende structuur en met
subregionale antennes (clusters). Els Cools, streekmanager, geeft tekst en uitleg.
Sessie B.3: Sociaal – economisch streekbeleid – Versterkt streekbeleid Rivierenland
Onze regio kan bogen op een zeer centrale ligging, een sterk en uitgebouwd onderwijs- en
zorgnet, een grote diversiteit aan economische activiteiten en een heterogeen aanbod aan
(winkel)kernen en bedrijven. Door de overzichtelijkheid en kleinschaligheid beschikt de regio over
heel wat troeven qua wonen, werken en leven.
Toch zijn er ook wat schaduwzijden: de hoge werkloosheid, het groot aantal falingen, de hoge
armoedecijfers, de kennisvlucht … Waar liggen de sociaal-economische uitdagingen voor onze
regio? Hoe kunnen we die (samen) invullen? Els Cools, streekmanager, licht de doelstellingen
van het Versterkt Streekbeleid Rivierenland toe.

ACHTERGROND
Gelet op het toenemend belang van de ‘streek’ als een geografische maar ook bestuurlijke realiteit
werkte IGEMO een ‘bestuurlijk concept op maat van de regio’ uit. Het is een gelaagd bestuurlijk
model met 1) een regionale mandaatgroep, 2) regionale beleidsgroepen en 3) een statenregionaal.
Dit concept werd goedgekeurd door zowel de bestuursorganen van IGEMO als de conferentie van
burgemeesters, na ruggenspraak met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. Het is de
bedoeling dit bestuursmodel te hanteren voor alle regionale uitdagingen (o.a. op het vlak van
mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociaaleconomisch beleid, zorgbeleid …).
De regionale mandaatgroep bestaat uit de 13 burgemeesters, de 11 regionale parlementairen en
een gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Ook gemandateerden van zowel de werkgeversals de werknemersorganisaties nemen deel aan de vergaderingen. Tijdens de opstartvergadering
werd Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs en Vlaams parlementslid, aangeduid als
voorzitter van de mandaatgroep.
De mandaatgroep beoogt een daadkrachtig en besluitvaardig bestuurlijk platform te zijn voor
dossiers, uitdagingen, ambities … die zich op bovenlokaal en regionaal niveau situeren.
Regionale beleidsgroepen worden opgericht in functie van concrete regionale opdrachten,
initiatieven tot visievorming, vraagstellingen, dossiers of projecten. Voorbeelden voor onze regio
zijn een beleidsgroep ‘mobiliteit’ (vervoerregio), een beleidsgroep ‘ruimte’ en een beleidsgroep
‘sociaal-economische streekbeleid’ (opvolger RESOC).
Aan regionale beleidsgroepen participeren, naast de bevoegde schepenen en verantwoordelijke
lokale ambtenaren, ook andere overheden en belanghebbende en relevante
middenveldorganisaties. Namens andere overheden (Staat, Vlaanderen en provincie) kunnen
zowel de betrokken beleidsverantwoordelijken, administraties en (verzelfstandigde) entiteiten
deelnemen. Middenveldorganisaties en stakeholders kunnen noodzakelijk zijn en/of uitgenodigd
worden voor deelname aan regionale beleidsgroepen.
Een staten-regionaal wordt georganiseerd om te vermijden dat enerzijds streekbeleid verzandt in
een sectorale benadering en anderzijds het maatschappelijk en politiek draagvlak van de regionale
beleidsgroep zou betwijfeld of ondermijnd worden. Deelnemers zijn:
• alle betrokken lokale beleidsverantwoordelijken (geruggensteund door hun ambtenaren);
• de regionale beleidsverantwoordelijken (federale en Vlaamse parlementairen);
• alle betrokken federale en Vlaamse overheden (kabinetten en administraties) en entiteiten
(IVA en EVA’s);
• alle betrokken provinciale beleidsverantwoordelijken (geruggensteund door hun
ambtenaren);
• alle geëngageerde middenveldorganisaties en stakeholders.

CONTACTPERSOON
Peter De Bruyne
Algemeen directeur IGEMO
015 28 50 59
0489 79 08 31
peter.debruyne@igemo.be
Koen Van den Heuvel
Voorzitter regionale mandaatgroep
0476 74 99 57

