Van: Geert Van de Woestyne
Verzonden: dinsdag 3 mei 2011 13:20
Aan: Marleen Van den Bussche (voorzitter@ocmwmaldegem.be); Luc Van Vynckt
(luc.vanvynck@ocmw.evergem.be)
Onderwerp: Uw GROEN licht voor SNM ?

Welzijnsband Meetjesland
Aan de Raad van Bestuur en/of directies van de regionale organisaties of structuren in het
Meetjesland

Geachte voorzitter
Geachte directeur/coördinator

Het is u bekend dat Streekplatform+ Meetjesland een ontwerp proeftuinproject ‘Streeknetwerk
Meetjesland’ heeft ingediend bij de Vlaamse Regering.
Dit proeftuinproject, dat een antwoord biedt aan een van de vastgestelde knelpunten in de
regioscreening ‘Samen Sterk’ en de bekommernissen van de Meetjeslandse gemeentebesturen m.b.t. de
‘verrommeling’, krijgt nu volop kansen op realisatie middels opname in het ‘Witboek, Interne
Staatshervorming’.
In dit ‘Witboek’ lezen we voor het Meetjesland het volgende:
 Het Meetjesland heeft op eigen initiatief een voorstel tot proeftuinproject geformuleerd (dit
gebeurde samen met 5 andere regio’s)
 De Vlaamse Regering zal, op basis van dit ingediende voorstel en in overleg met het Meetjesland
een proeftuin opstarten, vanaf de tweede helft van 2011
 De doelstelling en de duurtijd van deze proeftuin zal duidelijk afgebakend worden
 Deze proeftuin wordt later geëvalueerd met het oog op een bestendiging van het experiment
en/of invoering ervan in alle regio ’s in Vlaanderen (generaliseerbaarheid).

Principes in project SNM:
De doelstellingen en principes van het project ‘Streeknetwerk Meetjesland’ staan beschreven in
bijgaande nota ‘Voorstel voor een proeftuinproject voor de regio Meetjesland’:
1. Via fusie van de regionale en sectorgebonden organisaties in het Meetjesland, willen we
de streekwerking en het streekoverleg transparanter en efficiënter maken.
2. De beleidsmatige verantwoordelijkheid over het streekoverleg en de streekwerking
berust bij de nieuw op te richten koepelorganisatie (werktitel: Streeknetwerk
Meetjesland of SNM)
3. De inhoudelijke sectorale werking en sectoraal overleg gebeurt via afzonderlijke
deelnetwerken (vb. deelnetwerk ‘welzijn&gezondheid’ – deelnetwerk ‘toerisme’ - …)
4. Het beleid in SNM is voornamelijk in handen van de gemeenten/provincie (de
‘democratisch verkozenen’), maar zal ook een belangrijke plaats geven aan
afgevaardigden vanuit de vele ‘levende krachten’ van de regio (afgevaardigden uit de
deelnetwerken, sectoren, …)

Streekplatform+ Meetjesland is graag bereid om, in het belang van een transparante en efficiënte
regiowerking, verder het project SNM te trekken, te faciliteren, richting te geven, het ‘werk’ te doen, …..
maar nu kunnen we niet verder zonder de noodzakelijke ‘signalen’ van alle betrokken actoren. We
kunnen enkel zaken voor de regio realiseren als ‘de regio’ daar zelf ook duidelijk voor kiest.
Het project heeft enkel kans op slagen als we dit SAMEN realiseren.
Het project kan enkel slagen als alle Meetjeslandse gemeenten en de betrokken regionale organisaties
hieraan willen meedenken – meewerken.
Daarom de dringende vraag om het project SNM te willen bespreken in uw bevoegde bestuursorgaan en
een antwoord te geven op volgende vragen tegen uiterlijk 31 mei 2011:
(ter info: een gelijkaardig engagement werd tevens gevraagd worden aan alle Meetjeslandse gemeenten)

1. Is uw organisatie akkoord met de algemene doelstellingen en grote principes uit het project
Streeknetwerk Meetjesland?
2. Is uw organisatie bereid om iemand (liefst voorzitter, bestuurder of coördinator) af te vaardigen
naar de ‘Ontwikkelingsgroep SNM’ van Streekplatform+ Meetjesland (zie voorstel
vergaderkalender hieronder), om er samen met de 13 gemeenten en andere regionale
organisaties, verder vorm te geven aan SNM en de totstandkoming er van?
Let op: we vragen op dit moment zeker nog geen engagement om later daadwerkelijk toe te treden tot
het nieuwe samenwerkingsverband (deze vraag kan pas dit najaar gesteld worden van zodra we samen
dit ‘Streeknetwerk Meetjesland’ meer inhoudelijk hebben vorm gegeven).

Met vriendelijke groet

Geert Van de Woestyne
directeur Streekplatform+ Meetjesland vzw
manager streekontwikkeling
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
Tel 09 373 46 54 – GSM 0476 478 679
Fax 09 378 58 61
BTW 0457.901.168

TIMING TOTSTANDKOMING SNM
vrijdag 20 mei 2011 gezamenlijk STARTMOMENT (na comm. gemeenten)
mei - september 2011 werkzaamheden 'Ontwikkelingsgroep'
maandag 10 oktober 2011 indienen definitief project SNM bij Vlaamse Regering

10 oktober tot 10 december 2011

formele beslissingen van de 13 gemeentraden en de
Algemene Vergaderingen van de regionale
organisaties om (wel/niet) deel uit te maken van de
nieuwe structuur SNM (dit op basis van het definitief
uitgewerkte project SNM)
officiële voorstelling van SNM (ondertekening -

dinsdag 20 december 2011 persvoorstelling)

praktische voorbereidingen en formele opstart van

januari - juni 2012 de fusie

Planning 2011 - ONTWIKKELINGSGROEP SNM
maandag 13 juni 2011 18 u. startvergadering
maandag 27 juni 2011 18 u.
maandag 8 augustus 2011 18 u.
maandag 5 september 2011 18 u.
maandag 26 september 2011 18 u. definitief proeftuinproject klaar !

Van: Geert Van de Woestyne
Verzonden: maandag 4 april 2011 11:31
Onderwerp: Witboek, Interne Staatshervorming - Aanvraag proeftuinproject voor het Meetjesland

Aan de leden van de commissie gemeenten van Streekplatform+ Meetjesland

Geachte burgemeester

In navolging van de besprekingen op de laatste commissie gemeenten (te Assenede), hebben we binnen
het Streekplatform+ Meetjesland verder gewerkt aan het proeftuinproject ‘Streeknetwerk Meetjesland’.
Gezien we vorige week donderdag via het kabinet van Minister Geert Bourgeois konden vernemen dat
de opmaak van de teksten voor het ‘Witboek’ in een laatste fase zitten en dat het ‘Witboek, Interne
Staatshervorming’ eind deze week definitief zou voorgelegd worden aan het Vlaams parlement ter
goedkeuring, was het van belang dat we nu heel snel een officiële vraag naar de minister stuurden, om
onze regio op te nemen in het ‘Witboek’ als mogelijke experimenteerregio.
U kan de aanvraag hiertoe terugvinden in onderstaande mail (+ bijlagen)
Voor alle duidelijkheid:
- Dit initiatief is enkel bedoeld om onze regio in het Witboek te laten opnemen als mogelijke
experimenteerregio (dus er voor zorgen dat we later een proeftuinproject ‘Streeknetwerk
Meetjesland’ kunnen indienen)
- Het proeftuinproject ‘Streeknetwerk Meetjesland’ is momenteel nog in volle ontwikkeling en dus
zeker nog niet in zijn definitieve vorm. In de komende maanden werken we SAMEN met de
lokale besturen en de betrokken regionale organisaties dit proeftuinproject voor onze regio
verder uit. Bedoeling is om dit dan in het najaar (september-oktober 2011) in zijn definitieve
vorm in te dienen bij de Vlaamse regering.

We durven hopen, zoals afgesproken op de vorige commissie gemeenten, dat elke burgemeester (deze
week) binnen zijn eigen politieke netwerk op Vlaams niveau zal pleiten om het principe van
experimenteerregio’s op te nemen in het ‘Witboek, Interne Staatshervorming’. Dit is van groot belang als
we de veelheid aan regionale organisaties in onze regio op korte termijn willen oplossen.
Uw steun is hierin zeer belangrijk.
Alvast dank en vriendelijke groet

Geert Van de Woestyne
directeur Streekplatform+ Meetjesland vzw
manager streekontwikkeling
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
Tel 09 373 46 54 – GSM 0476 478 679

skypename: geert.streekplatform
Fax 09 378 58 61
BTW 0457.901.168

Van: Geert Van de Woestyne [mailto:geert@meetjesland.be]
Verzonden: maandag 4 april 2011 10:37
Aan: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
CC: kris.snijkers@vlaanderen.be; aime.heene@ugent.be
Onderwerp: Witboek interne staatshervorming - aanvraag tot experimenteerruimte
Urgentie: Hoog

Aan Minister Geert Bourgeois
Viceminister-president van de Vlaamse regering
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Geachte heer Minister
In de regio Meetjesland[1] worden de vorderingen m.b.t. de Interne Staatshervorming van de Vlaamse
Regering nauwlettend opgevolgd. We hopen ten stelligste dat de Vlaamse Regering door het Witboek
kan overgaan tot het doorvoeren van een aantal belangrijke bestuurlijke veranderingen.
Onze regio hoopt in dit Witboek enkele hefbomen en oplossingen terug te vinden die versterkend zijn
voor de lokale besturen en de regionale werking in het Meetjesland.

[1]

Tot de regio Meetjesland behoren volgende 13 gemeenten: Aalter, Assenede, stad Eeklo, Evergem, Kaprijke,
Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem.

Als gevolg van onze regioscreening (die werd afgerond in augustus 2008) werden tussen 2008 en 2010 in
het Meetjesland al heel wat inspanningen gedaan om meer samenwerking tussen de regionale
organisaties te realiseren.
Heel wat zaken konden we in de regio zelf al realiseren. Voor andere, essentiële zaken hebben we de
steun en medewerking nodig van de Vlaamse Overheid. Graag willen wij u dan ook vragen om in het
witboek van de interne staatshervorming de nodige experimenteerruimte voor onze regio te creëren.
Enkel op die manier kunnen onze regio en de lokale besturen vooruitgang boeken in de belangrijke en
noodzakelijke regionale hervorming.
Wij stellen voor om deze experimenteerruimte tot stand te brengen onder de vorm van een
proeftuinproject (zie bijgaande nota’s: ‘Voorstel voor een proeftuinproject voor de regio Meetjesland’ en het
‘Voorstel aan de Vlaamse Regering voor het opzetten van een gezamenlijk leertraject rond proeftuinprojecten in
vijf regio ‘s’)

Omdat we denken dat het goed is om samen met Vlaanderen aan dit veranderingstraject te werken
stellen we voor om een gezamenlijk leertraject rond bestuurlijke organisatie met vijf regio’s (nl. het
Meetjesland, Midden-West-Vlaanderen, Stadsregio Turnhout, Zuid-West-Vlaanderen en de Westhoek)
op te nemen in het witboek. Een aantal voorbereidende gesprekken vonden eerder plaats. Daarbij was
ook uw kabinet betrokken, evenals het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen in het kader van
het project ‘Regioscreening’. We ondervinden nu reeds dat dit overleg versterkend werkt en een extra
dimensie geeft aan de diverse regioprogramma’s.
We hopen dat u onze vraag voor de creatie van experimenteerruimte door een proeftuinproject en
een daarmee samengaand lerend netwerk met vier andere regio’s kunt ondersteunen door deze vraag
een plaats te geven in het Witboek Interne Staatshervorming.
Mogen wij u ook vragen om uw bereidheid om onze vraag positief te beantwoorden te bevestigen aan
de ‘commissie gemeenten’ van het Streekplatform+ Meetjesland. Die commissie gaf ons immers begin dit
jaar de opdracht gaf om een proeftuinproject uit te werken voor de regio. Dit zou een extra stimulans
geven aan de lokale besturen, die heel erg betrokken zijn bij dit noodzakelijke hervormingsproces.
Hoogachtend

Prof. dr. Aimé Heene
Voorzitter Streekplatform+ Meetjesland

Een brief, samen met de in deze mail meegestuurde bijlagen, worden vandaag eveneens via gewone post aan u
toegestuurd.

Geert Van de Woestyne
directeur Streekplatform+ Meetjesland vzw
manager streekontwikkeling
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
Tel 09 373 46 54 – GSM 0476 478 679

skypename: geert.streekplatform
Fax 09 378 58 61
BTW 0457.901.168

