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De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid behandelde op 8 december 2016 het ontwerp van decreet houdende
de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing
van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid.
1. Toelichting
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, geeft
toelichting bij het ontwerp van decreet, dat de opheffing regelt van de bepalingen
over de VRWI in het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid.
In het regeerakkoord werd voorzien in de opheffing van de Vlaamse Raad voor
Wetenschap en Innovatie (VRWI). Gelet op de vele inspanningen inzake innovatie
en ondernemerschap is het niet zo dat de minister geen nood meer heeft aan
kwalitatief strategisch advies. Daarom wordt een nieuwe Vlaamse Raad voor
Innoveren en Ondernemen (VARIO) opgericht. De samenstelling daarvan
verschilt wel fundamenteel van die van de VRWI. Er is gekozen voor een forum
waar experten met een achtergrond uit verschillende werkvelden met elkaar in
discussie kunnen treden, reflecteren over het beleid en tot een advies komen. De
minister zal voor eind 2016 een voorstel van samenstelling van de VARIO aan de
Vlaamse Regering voorleggen. De VARIO wordt administratief ingebed bij het
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Het secretariaat zal worden
waargenomen door de personen die nu het secretariaat van de VRWI verzorgen.
De minister houdt eraan zijn oprechte dank uit te spreken aan de leden van de
VRWI die zich de afgelopen jaren hebben ingezet en intens hebben meegewerkt
aan de verschillende werkgroepen en commissies.
2. Algemene bespreking
Willem-Frederik Schiltz deelt de waardering van de minister voor het goede werk
dat de VRWI heeft geleverd. Het lid stelde in het verleden al enkele vragen aan
de minister over de hervorming. Het is belangrijk dat de waardering en het
kwaliteitsniveau worden behouden. De fractie van het lid staat volledig achter de
integratie van de Industrieraad en de VRWI in een nieuwe raad. Wat is de stand
van zaken van de aanduiding van de experten?
Minister Philippe Muyters bevestigt dat hij de samenstelling van de VARIO voor
eind 2016 aan de Vlaamse Regering zal voorleggen.
3. Artikelsgewijze bespreking
De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen met 10
stemmen bij 2 onthoudingen.
4. Eindstemming
Het ontwerp van decreet wordt aangenomen met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.
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