Het Huis van de economie - Dienstverlening in een vernieuwd kader
Op 31 mei 2006 werd het grondig gerenoveerde Huis van de economie heropend
met een academische zitting.
Al 9 jaar kan iedereen die vragen heeft over de Oost-Vlaamse economie terecht in het
Huis van de economie. De personeelsleden van de provinciale directie Economie, Landen tuinbouw en Externe betrekkingen, de GOM Oost-Vlaanderen en de vzw Economische
Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) stonden al die jaren steeds paraat om bedrijfsleiders,
startende zelfstandigen, overheden, studenten, kortom alle geïnteresseerde OostVlamingen, van dienst te zijn.
Veranderingen
De voorbije twee jaar heeft de Vlaamse overheid haar eigen administratief apparaat
grondig hertekend. Deze hervorming is geïnspireerd door het kerntakendebat en het
'beter bestuurlijk beleid'. Concreet betekent dat voor het Huis van de economie dat de
GOM Oost-Vlaanderen omgevormd werd tot de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
(POM). De strikt bedrijfsgerichte diensten van de GOM worden vanaf 1 juni 2006
ondergebracht bij het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). Het VLAO zal instaan
voor het geïndividualiseerd eerstelijnsadvies over bedrijfsvestiging, innovatie, milieu,
ruimtelijke ordening, energie en financiën, maar ook voor account management en
bedrijfsgerichte dossierbeheer.
Wie doet wat?
Op 1 juni 2006 gaat de POM Oost-Vlaanderen van start. De POM zal door sociaaleconomische projecten te ontwikkelen, te ondersteunen en uit te voeren de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen bevorderen. Een cruciaal
element in het takenpakket van de POM is de ruimte om te ondernemen. Daarbij zal de
POM meewerken aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de twaalf Oost-Vlaamse
kleinstedelijke gebieden en de vijf specifieke economische knooppunten. Ook het
herontwikkelen van zogenaamde 'brownfields' (vervuilde sites) is een belangrijk
aandachtspunt in de werking van de POM. Daarnaast wordt een regiomarketingbeleid op
de sporen gezet, dat tot doel heeft Oost-Vlaanderen als een bedrijfsvriendelijke provincie
voor te stellen.
De directie Economie, Land- en tuinbouw en Externe betrekkingen van het
provinciebestuur zorgt vooral voor een ondersteunend en voorwaardenscheppend beleid,
onder meer via het uitstippelen van de strategische beleidslijnen voor de economische
ontwikkeling van Oost-Vlaanderen en via subsidies aan kmo's. De POM en de EROV
vervullen hun taken met provinciale middelen en werken dan ook op basis van
beheersovereenkomsten met het provinciebestuur. De EROV biedt vooral
managementondersteuning aan kmo's, detailhandelaars en instellingen uit de social
profit, promoot streekproducten, ondersteunt het imago van bepaalde sectoren en
stimuleert het ondernemerschap.
Het Huis van de economie is dus meer dan ooit het Oost-Vlaams aanspreekpunt voor
wie vragen heeft die met economie te maken hebben.

