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1. Opening door de voorzitter de heer Jan Briers, gouverneur provincie Oost-
Vlaanderen 
De voorzitter, de heer Briers, heet iedereen welkom. De heer Klitsie is onverwacht 
verhinderd.  

 
2. Ter besluitvorming: verslag vergadering 10 mei 2017 
De heer Briers overloopt het verslag. Een aantal punten uit het verslag komt terug op 
de agenda.  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
 
Besluit:  Het verslag wordt goedgekeurd zoals voorgelegd.  
 
3. Ter besluitvorming: bestuurlijke actieplan GROS Euregio Scheldemond en 
terugkoppeling bestuurlijk overleg d.d. 29 mei 2017 door Jan Briers, gouverneur 
provincie Oost-Vlaanderen  

 De heer Mooren geeft aan dat er onlangs ook een Benelux top heeft 
plaatsgevonden met de drie Benelux ministers. Het thema grensoverschrijdende 
samenwerking is hier uitgebreid aan bod gekomen. De Benelux wil graag een 
bijdrage leveren in het kader van grensoverschrijdende economie en arbeid.  
 

 De heer Briers gaat in op de GROS governance. De nationale overheden bekijken 
hoe dit in de toekomst het best georganiseerd kan worden. Hier worden ook de 
Limburgse provincies en Vlaams Brabant bij betrokken.  
 

 De heer Polman laat weten dat hij als verkenner zal optreden om de 
Grensgovernance aan Nederlandse zijde op te volgen aan de Vlaams – 
Nederlandse grens. Met de heer Buyse is afgesproken om hierin samen met 
Vlaanderen op te trekken en in te zetten op bestaande structuren.  
Binnen de Scheldemondwerking bestaat er al een grensoverschrijdende structuur. 
De heer Buyse bekijkt om de governance aan Vlaamse en Nederlandse zijde af te 
stemmen.  
 
Mevr. Piqueur gaat in op belangrijke punten van de topontmoeting Vlaanderen-
Nederland. De spoorverbinding Gent-Terneuzen is in een stroomversnelling geraakt. 
Met name vanuit Vlaanderen is er veel belangstelling voor personenvervoer in de 
Kanaalzone. De Oost-Vlaamse streekparlementairen hebben een brief gestuurd 
naar de bevoegde ministers, de NMBS en Infrabel.  
De heer Polman deelt mee dat Gedeputeerde Staten Zeeland ook een brief heeft 
opgemaakt om het belang van een grensoverschrijdende spoorverbinding onder 
de aandacht te brengen van de nieuwe Nederlandse minister voor Infrastructuur en 
Waterstaat mevrouw van Nieuwenhuizen-Wijbenga. 
 
De heer Briers heeft Belgisch minister voor mobiliteit de heer Bellot aangesproken 
over de spoorverbinding Gent-Terneuzen. Minister Bellot heeft aangegeven dat deze 
spoorverbinding op de prioriteitenlijst van Vlaams minister voor mobiliteit de heer 
Weyts zou moeten komen.  
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De heer Buyse geeft aan dat het spoordossier ter sprake is gekomen tijdens de 
midterm review van 17 november jl. De heer Buyse zal ook informeren naar de 
prioriteiten bij minister Weyts. 
 
De heer Briers stelt voor om de havenfusie aan te grijpen om samen met de 
havendirecteuren te bekijken hoe we kunnen prioriteren en welke governance we 
hierop willen inzetten.  
Ook thema’s die voor West-Vlaanderen belangrijk kunnen zijn, zoals de Seine 
Schelde verbinding, kunnen aan bod komen.  
 
De heer Decaluwé laat weten dat met Hauts-de-France een timing is afgesproken 
over de Seine Schelde verbinding. De heer Lonink brengt in dat er op nationaal 
Nederlands niveau is gesproken over de aansluiting ervan op de corridorverbinding. 
 
De heer Lonink laat weten dat men er op gemeentelijk niveau naar streeft om de 
bestemmingsplannen van Gent en Terneuzen goed op elkaar af te stemmen. Dit 
geldt voor zowel ruimtelijk ordening- als en milieugebied. 
 
Naar de topontmoeting toe is het belangrijk dat we efficiënt afstemmen met de 
hogere overheden. 
 
De heer Buyse vult aan dat de governance met de Kanaalzone ook bekeken dient 
te worden in de bredere samenwerking. Eén van de concrete projecten is de 
aansluiting van de Tractaatweg op de R4. Dit dossier zit nu vast. Er is overleg geweest 
tussen de SG’s van Vlaanderen en Nederland (I&W). De SG’s van I&W roepen begin 
volgend jaar een vergadering samen om toch een oplossing te vinden voor de 
verschillen in interpretatie. De beperking van institutioneel geheugen bij het 
Nederlandse Rijk heeft niet geholpen om eerdere afspraken terug te halen. 
De heer Polman stelt voor om op te schalen van SG- naar DG-niveau.  
 
De heer de Reu vult aan dat bij afstemming over infrastructuur, de buisleidingen ook 
belangrijk zijn in het kader van de economische samenwerking. In het kader van 
Smart Delta Resources (SDR) werken ArcelorMittal en DOW al samen in de 
uitwisseling van reststromen. Naar verwachting zullen meer Vlaamse bedrijven 
aanhaken bij SDR. In het kader van de opgave van energietransitie en 
klimaatverandering van de regio’s spelen de juiste voorzieningen om dit te 
ondersteunen dus mee. 
 
De heer Lonink geeft nog mee dat in de planning van de aansluiting van de 
Tractaatweg op de R4 men weinig rekening heeft gehouden met een mogelijke 
spoorverbinding.  
 
Mevrouw Piqueur doorloopt de mogelijke acties zoals benoemd in het GEA 
Actieteam. Eén van de concrete acties is het project ‘Lerende Euregio’. Het project 
gaat over een betere aansluiting van het middelbaar en hoger technisch- en 
beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Door middel van  geautoriseerde 
beschrijvingen waaruit blijkt welke competenties de Vlaamse en Nederlandse 
opgeleiden hebben, is het gemakkelijker stage te lopen of te werken over de grens. 
Euregio Scheldemond wil graag inzetten op dit project. 
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De heer Lonink geeft aan dat de instroom van migranten naar de arbeidsmarkt ook 
een thema aan het worden is in de grensregio, o.a. in de glastuinbouw. De heer de 
Bethune vindt de manier waarop we migranten aantrekken via tewerkstelling 
belangrijk. 
 
Een ander actiepunt dat vanuit het GEA actieteam naar voren is gekomen is de 
structurele financiering van de Grensinformatiepunten (GIPS). De heer Buyse geeft 
aan dat er aan Vlaamse zijde niet echt een probleem is omdat de 
grensinformatievoorziening ingebed is binnen de werking van de VDAB.  
 
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met de voorstellen uit het bestuurlijk actieplan 
en de opvolging via met name de vakgroepen en voorzitter van de 
Scheldemondraad. 

 
4. Thema ‘Grensoverschrijdende arbeidsmarkt’ 

a. Ter bespreking: strategie actieplan en structuur in kader van onderzoek 
‘Scheldemond Werkt’! door Bart Van Herck, senior adviseur IDEA Consult 

 
In het kader van het Scheldemondfondsproject “Scheldemond Werkt!” voeren de 
bureau’s Idea Consult en Aranco een studie uit voor de bevordering van de 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in het Scheldemondgebied (= Euregio 
Scheldemond + de provincies Antwerpen en Noord-Brabant). De Vakgroep 
Grensarbeid volgt de werkzaamheden op en het onderzoeksrapport wordt 
binnenkort gefinaliseerd. De heer Briers verontschuldigt gedeputeerde Verhoeve als 
voorzitter van de vakgroep Grensarbeid. Ze had zelf graag dit agendapunt 
toegelicht. De heer Bart van Herck van Idea Consult zal de concept-resultaten 
overlopen. 
 
Voorafname van het onderzoek is om het belang aan te tonen van het opheffen 
van grensbarrières. Conform de Mededeling van de EC over het belang van 
grensregio’s, loont het om te investeren in grensregio’s, omdat het opheffen van de 
belemmeringen aan de grens, een groei betekenen. Zo ook voor 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Maar vaak is het ook een mindset om over 
de grens te werken.  
 
De heer Van Herck licht het plan van aanpak van de studie toe. Er zijn zowel 
interviews als workshops gehouden met stakeholders. Uit de analyse kwam naar 
voren dat grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs niet bij één 
verantwoordelijke belegd is. Hierdoor is het soms moeilijk om stappen vooruit te 
zetten. 
Ook zijn er verschillen in regelgeving en verschillen in de bevoegdheden van 
actoren en overheidslagen. VDAB heeft bijvoorbeeld beroepsopleiding in haar 
portefeuille terwijl UWV dat niet heeft. Werkgeversorganisaties zijn minder betrokken. 
De havenfusie kan goed als proeftuin gebruikt worden voor grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit. 
 
De heer Van Herck  doet een voorstel voor een samenwerkingsmodel. Er zal een 
bestuurlijke vakgroep ingesteld worden met daaronder een breder partnernetwerk 
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en protocol. Hij vraagt aan de vergadering of de reeds bestaande Vakgroep 
Grensarbeid als bestuurlijk gremium kan worden aangeduid?  

De heer de Reu signaleert dat er al lang wordt gesproken en onderzocht wat de 
knelpunten zijn. Nu zitten we echt te wachten op oplossingen. Er zijn al zoveel 
overleg circuits en netwerken. Hij pleit ervoor om niet bestuurders te bevragen maar 
juist de mensen uit het veld te mobiliseren. De heer Lonink is het hier mee eens. Hij wil 
graag concretisering en een heldere verbinding met de uitvoering.  

De heer Polman vindt dat het rapport een goed inzicht en overzicht geeft. De vraag 
is nu welke focus willen we de vakgroep meegeven? Door te focussen op sectoren 
kunnen verbinding gelegd worden om zo slagkracht naar concretisering te leggen. 
De heer Polman stelt voor dat de Scheldemondraad een rol speelt om de mensen 
van UWV en VDAB bij elkaar te brengen. De heer de Reu vindt dit een goed idee en 
vult aan dat UWV en VDAB een convenant zouden moeten sluiten.  

De heer de Bethune ziet ook graag oplossingen voor grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit. Samenwerking tussen VDAB en UWV lijkt niet zo evident. De heer 
de Bethune is van mening dat perifere gebieden moeten excelleren op hun eigen 
domeinen en nadien pas verruimen naar andere regio’s. Hij opteert om in eerste 
fase focus te leggen op eigen domeinen van onze meer perifere gebieden en 
daarna pas grotere regio’s te betrekken.  

De heer Temmink laat weten dat de Provinciale Saten van Zeeland formeel nog 
moet beslissen over de havenfusie. Indien Provinciale Staten instemt dan zou het 
voorstel zijn om van de havenfusie een pilot te maken rondom grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit. Graag ziet hij betrokkenheid van Euregio Scheldemond hierbij. 

De heer Mooren complimenteert de heer Van Herck met het onderzoek. De 
bestuurders kunnen de gezamenlijke prioriteiten vaststellen. 

De heer Mulder herkent de genoemde knelpunten maar pleit ervoor om 
‘laaghangend fruit’ te vinden om de samenwerking te concretiseren. Het duurt te 
lang om regelgeving aan te passen. Er kan wel al kleinschalig ingezet worden op 
goede voorbeelden. Het onderzoeken van oplossingen via bijvoorbeeld 
detachering zou er één van kunnen zijn.  

De heer Briers geeft als voorbeeld dat er een flyer is ontwikkeld om de positieve 
aspecten van werken over de grens in beeld te brengen. 

De heer Van Herck licht toe dat het doel van de studie is om op langere termijn een 
actieplan te hebben om partijen samen te laten werken en structuur aan te 
brengen. Het onderzoek creëert een kader van waar op in te zetten en welke 
actoren hierbij te betrekken. De onderzoekers zullen de genoemde opmerkingen 
meenemen. 

De heer Polman suggereert om de structuur helder te krijgen, maar daarnaast ook 
prioriteiten te stellen om gebiedsgericht en themagericht een concretiseringsslag te 
maken en deze weer terug te leggen in de Scheldemondraad. De focus moet 
liggen op thema’s en gebieden.  
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Besluit: De Scheldemondraad wijst de vakgroep Grensarbeid aan als bestuurlijk 
gremium voor de nieuwe samenwerkingsstructuur grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit. De Scheldemondraad vraagt de vakgroep terug te koppelen. 
 
 

b. Ter kennisname: uitkomsten onderzoek competentieverschillen bij 
verpleegkundigen Vlaanderen – Nederland, door Pieter Vanleenhove, 
consultant onderzoeksbureau WES 

De heer Vanleenhove licht het onderzoek toe. In 2014 is al een gelijkaardig 
onderzoek gedaan voor verzorgende en lassers. 
 
Het onderzoek verzorgenden wordt nog even herhaald. Met de huidige studie is een 
gelijkaardige oefening gedaan. In tegenstelling tot onderzoek met verzorgenden 
bestaan er bij de verpleegkundigen geen noemenswaardige verschillen. Er bestaat 
geen verschil in competenties, wel een verschil in de leeftijd. In Nederland start men 
al op 16 jaar en dan 4 jaar opleiding, in België start men op 18 jaar en dan 3 jaar 
opleiding. Van de 14 kerncompetentie, is er slechts één competentie die niet 
helemaal gelijklopend is. Dit is met name het onderdeel begeleiding bij de stage. 
Wel is er een verschil in het Europese Kwalificatieniveau, wat niet gestaafd wordt 
vanuit de realiteit aangezien er geen competentieverschillen zijn. 
 
De heer Vanleenhove heeft wel neven factoren geconstateerd die de mobiliteit 
zouden kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld verankering van samenwerking van de 
opleidingen. Imago is ook een belangrijk onderdeel. Daarom zijn imagoverhogende 
campagnes wenselijk.  
 
Een ander belangrijk onderdeel is de vraagkant, bijvoorbeeld het proces van visum 
aanvraag, diploma erkenning, niveau van erkenning en verloning. Ook culturele en 
institutionele verschillen spelen mee.   
 
Een concrete actie die ondernomen kan worden is de geautoriseerde 
beschrijvingen zoals in het project ‘De lerende euregio’ zal voorzien worden. 
 
De heer Guikema vindt het belangrijk wat de koepel van beroepsgroepen en 
ziekenhuizen zelf doet om belemmeringen op te heffen. Vaak worden extra 
voorwaarden gesteld door de koepel van ziekenhuizen. Dit heeft dan niets met 
regelgeving te maken. 
 
De heer Mulder haalt de problematiek van de thuiszorg aan in de zogenaamde 
bipooldorpen. Dit zou een mooie pilot zijn. De heer Vanleenhove heeft in het 
onderzoek ook de verschillen in competenties van thuisverpleegkundigen 
meegenomen. Hierbij viel op dat er wel een verschil bestaat tussen Vlaamse en 
Nederlandse thuiszorgverpleegkundigen. In Vlaanderen in men niet bevoegd om 
alle handelingen uit te voeren. Terwijl men in Nederland in de thuiszorg werkt met 
verschillende functieverschillen. Zo kan iemand met een bachelor diploma thuiszorg 
bijvoorbeeld wel indiceren en iemand met een beroepsopleiding niet.  
 
De heer Vanleenhove concludeert dat de Vlaamse en Nederlandse 
afgestudeerden qua competenties evenveel vaardigheden hebben. 
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c. Ter kennisname: stand van zaken Interreg project grensinfovoorziening, 
onderdeel stages / werking TUA West door Jean de Bethune, 
gedeputeerde provincie West-Vlaanderen 

De heer de Bethune heeft dit onderdeel al kort toegelicht bij agendapunt 4a en 
geeft aan dat TUA West in zet op stage richting Zeeland. De heer Lonink is blij met 
deze acties omdat hij beaamt dat samenwerking op onderwijsgebied soms nog 
moeilijk loopt. De Zeeuwse scholen zien de uitstroom van Zeeuwse studenten naar 
Vlaanderen als een bedreiging. Er liggen echter ook kansen, mits er samen wordt 
gewerkt. 
 
5. Toekomst Interreg en grensregio’s in Europa 

a. Ter kennisname: Communicatie Europese Commissie: Groei en cohesie 
stimuleren in grensregio's van de EU  

De Mededeling van de Europese Commissie is toegevoegd bij de stukken. Niet 
alleen DG Regio maar ook andere DG’s zien nu in dat er in de grensregio’s 
groeipotentieel zit. Daarom zouden we gezamenlijk moeten investeren.  
Eén van de doelstellingen is de oprichting van een Border Focal Point. Dit Focal 
Point wil helpen inzichtelijk maken hoe grensknelpunten opgelost kunnen worden.  
Als Euregio Scheldemond willen we graag één of meerdere projecten indienen.  
Er komt begin 2018 een oproep voor het indienen van projecten binnen het Border 
Focal Point.  
 

b. Ter besluitvorming: vervolgacties position paper Euregio Scheldemond 
door Ann Tavernier, directeur dienst Externe Relaties en Europese 
Programma’s   

De position paper is vastgesteld en de vraag is nu hoe we deze het meest effectief 
kunnen verspreiden zowel op Europees als op nationaal niveau.  
 
De heer de Reu: denkt dat het nodig is om actie te ondernemen naar nationale 
parlementen. Cohesiebeleid staat ook geagendeerd voor een informele raad in 
december. De heer Buyse zal nagaan wie België vertegenwoordigt in deze raad. 
Voor cohesiebeleid is dit het gewestelijke niveau.  
 
De heer de Bethune geeft aan dat het van cruciaal belang is hoe de nationale 
overheden omgaan met perifere gebieden. Hij pleit ervoor om juist in te zetten op 
de grensoverschrijdende dimensie. Hoe kunnen we zorgen dat we ons over de grens 
positioneren.  
 
De heer Polman kan zich vinden in het idee om een bijeenkomst in Brussel te 
organiseren en de position paper onder de aandacht te brengen van de 
belangrijkste partijen.  
 
Mevrouw Tavernier concludeert om in twee stappen te werken. In eerste instantie 
snel actie per brief. Daarna ook stappen richting nationale regeringen.  
 
6. Scheldemondfonds 

a. Ter kennisname: stand van zaken 
Het overzicht wordt voor kennis aangenomen. 
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b. Ter besluitvorming: project 'Coördinatieproject III Scheldemondfonds' 

Dit is het ‘Technische Bijstand’ project van het Scheldemondfonds om de provincie 
West-Vlaanderen te vergoeden voor de administratieve uren voor het verwerken 
van de projecten uit het Scheldemondfonds. De provincie West-Vlaanderen 
coördineert namelijk het Scheldemondfonds.  
 
Er wordt gevraagd om het project goed te keuren en in te stemmen met een 
bijdrage van 1.500 euro per jaar over 5 jaar (= 7.500 euro) vanuit het 
Scheldemondfonds. 
 
Besluit: De Scheldemondraad stemt in met een bijdrage van € 7.500 vanuit het 
Scheldemondfonds voor het project 'Coördinatieproject III Scheldemondfonds' 
 

c. Ter bespreking: project ‘Zwinstreek zonder Grenzen’ 
Het project ‘Zwinstreek zonder Grenzen’ is nog in voorbereiding voor indiening 
binnen het Scheldemondfonds. Met name omwille van de afstemming tussen de 
lokale partners in Vlaanderen. Het project zet in op acties voor de vermarkting van 
de Zwinstreek, o.a. met aanvulling onderdeel erfgoed (naast natuur en 
ondernemen). Er wordt een positieve grondhouding gevraagd. 
De heer Decaluwé geeft aan dat er vrijdag aanstaande een bijeenkomst van de 
Zwincommissie is en het erfgoed onderdeel binnen de Zwinstreek gepresenteerd 
wordt door een prof van Ugent. Hij vraagt om dit onderzoek te betrekken bij het 
project. 
 
Besluit: De Scheldemondraad stelt zich positief op tegenover het Scheldemondfonds 
project ‘Zwinstreek zonder Grenzen’ en ziet een voorstel tegemoet via een 
schriftelijke ronde. 
 

d. Ter bespreking: project ‘Pilot dienstverlening grensoverschrijdend 
Ondernemen’ 

Door het Nederlandse GROS actieteam is geconstateerd dat er een duidelijke front- 
en backoffice voor knelpunten mbt grensoverschrijdend ondernemen in de 
grensregio ontbreekt. De hogescholen Odisee (Oost-Vlaanderen), HZ (Hogeschool 
Zeeland) en Vives (West-Vlaanderen) willen een onderzoek uitvoeren naar de 
behoefte van bedrijven (met name MKB en KMO’s) aan dienstverlening voor 
grensoverschrijdend ondernemen.  
Hierbij zal ook gekeken worden naar wat er nu reeds bestaat aan dienstverlening. 
De onderzoekers van Odisee, HZ en Vives maken hierbij gebruik van relevante 
contactpersonen en kennisinstellingen binnen hun netwerk. Het project zal volledig 
gefinancierd worden vanuit het Scheldemondfonds (ongeveer € 30.000) en 
eventueel een opmaat kunnen zijn voor een groter Interreg project.  
 
Het project is nog in voorbereiding en er wordt een positieve grondhouding 
gevraagd, zodat het verder uitgewerkt kan worden en begin volgend jaar via een 
schriftelijke ronde aan de Scheldemondraad voorgelegd kan worden. 
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Besluit: De Scheldemondraad stelt zich positief op tegenover het Scheldemondfonds 
project ‘Pilot dienstverlening grensoverschrijdend Ondernemen’ en ziet een voorstel 
tegemoet via een schriftelijke ronde. 
 
7. Ter kennisname: stand van zaken Interreg programma’s en overzicht  
Het overzicht wordt voor kennis aangenomen. Op 23 november  is er een infodag 
die we als Scheldemondprovincies gezamenlijk organiseren in het kader van de 4de 
oproep van Interreg Vlaanderen-Nederland. Bedoeling is om partijen warm te 
maken om projecten in te dienen bij Interreg Vlaanderen – Nederland. 
 
8. Ter besluitvorming: concept persbericht 
Na afloop van de Scheldemondraad vindt een persontmoeting plaats. De 
gedeputeerden zijn hier ook bij aanwezig. 
 

Besluit: De vergadering gaat akkoord met het persbericht. 
 
9. Ter kennisname: data Scheldemondraad 2018 
De eerstvolgende Scheldemondraad gaat door op woensdag 9 mei om 14:00 uur te 
Middelburg. De Scheldemondraad in de tweede helft van 2018 op 14 november om 
14:00 uur te Brugge. 
 
10.  Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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