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Nr. 11 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 4 maart  2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 19 Subsidiereglement ter bevordering van de participatie van de kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen:  
goedkeuring. 

   
2. 20 Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid 

ondersteunen: 
goedkeuring. 

   
3. 21 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 

intergemeentelijke SVK-renovatieploegen:  
goedkeuring. 

   
4. 22 Ter aanvulling van de tarieven voor de algemene toegang en het zwembad 

van de Provinciedomeinen:  
goedkeuring. 

   
5. 23   − Opheffing van het reglement op het gebruik van de natuur- en 

milieueducatieve centra 
− Aanpassing van het reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en 

de specifieke regelingen voor groepsmanifestaties in de 
Provinciedomeinen: 

goedkeuring. 
   

6. 24 Het versturen van e-nieuwsbrieven in het provinciebestuur Vlaams-
Brabant en het beheren van de daartoe relevante contactgegevens in een 
ASP-dienst (Application Service Provider):  
goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen. 

   
7. 25 Het opstarten van een procedure voor de levering en bedrijfsklare 

installatie van een toepassing voor inventarisatie en reserveringsbeheer ten 
behoeve van de sportdienst en de uitleendienst in de provincie Vlaams-
Brabant, inbegrepen het onderhoud en de ondersteuning:  
goedkeuring van de onderhandelingsprocedure en het bestek. 

   
8. 26 Voorstel tot ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

Milieu tussen het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant 2008-
2013:  
goedkeuring. 



 49

 
9. 27 Voorstel tot oprichting van een regionaal Zuid-Hageland in het zuidoosten 

van de provincie Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
10. 28 Aanwijzing van de effectief en plaatsvervangend onderwijsdeskundige van 

de provincie Vlaams-Brabant bij "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
vzw" en "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische 
Ondersteuning vzw": 
goedkeuring. 

   
 
Deze lijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 10 maart 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 18 maart 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 30 De evaluatie van de decretale graden: 
goedkeuring. 

   
2. 31 Overeenkomst met het stadsbestuur van Diest tot het verlenen van gratis 

toegang tot het Provinciedomein Halve Maan voor de inwoners van Diest: 
goedkeuring. 

   
3. 32 Toekomst jeugdherberg Huizingen:  

goedkeuring. 
   

4. 33 Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gingelom - openbaar 
onderzoek:  
goedkeuring. 

   
5. 34 Alle provinciale instellingen: 

- goedkeuring van het bijzonder bestek voor een leveringscontract voor 
aardgas; 

− vaststelling van de wijze van gunnen;     
− uitgave geraamd op 2.114.049 euro over vijf jaar; 

goedkeuring. 
   

6. 35 Provinciedomein Halve Maan Diest: 
- installatie van "waterglijbanen"; 
- goedkeuring bijzonder bestek; 
- vaststelling van de wijze van gunnen; 
- maximum kostprijs 300.000 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

7. 36 Vloeibare brandstoffen, verwarmingsperiode van 1 juli 2008 tot 30 juni 
2009:  

- goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
- uitgaven geraamd op 70.000 euro voor perceel 1 en op 54.000 euro voor 

perceel 2 (btw inbegrepen): 
goedkeuring. 

   
8. 37 Uitvoeringsbesluit kabinets- en fractiepersoneel - aanvulling artikel 2 na 

vernietiging:  
goedkeuring. 

 
9. 38 Provinciale vertegenwoordiging in bestuursorganen van de Plaatselijke 

Groepen Hageland+ en Pajottenland+ :  
goedkeuring.  
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Nr. 12      Subsidiereglement ter bevordering van de participatie van de   
   kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 4 maart 2008 
   (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 761-0320-6401 van de provinciebegroting van 2008 van een bedrag van 
60.000 euro voor subsidies voor regionale eerstelijns jeugdwerking (doelgroepen); 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken die de 
aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de opgelegde termijn een 
normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang komt; dat om die reden in de 
mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze termijn te sanctioneren; 
 
Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de raadscommissie jeugd en cultuur; 
 
  
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de toekenning van subsidies ter bevordering van de 
participatie van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 4 maart 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit wordt, samen met het reglement, opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 10 maart 2008 
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Subsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit 
specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) 
 
 
Artikel 1. 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van een 
deskundige beoordelingscommissie, een subsidie verlenen aan werkingen met en voor kinderen en 
jongeren uit specifieke doelgroepen. 
 
Met dit reglement wil de provincie de participatie in het sociaal en maatschappelijk leven bevorderen 
van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen. Dit door eerstelijns jeugdwerk- en 
vrijetijdsorganisaties met een regionale werking voor kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen 
te ondersteunen voor hun basiswerking en voor de eventuele extra inspanningen die ze leveren via een 
verdieping van hun werking.  
 
 
Art. 2. - Definities 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 
 

• eerstelijns jeugd- en vrijetijdsorganisaties: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven 
binnen de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector die rechtstreeks werken met de 
jeugd (3-30 jaar, kinderen en jongeren met een handicap tot 35 jaar), in de vrije tijd, onder 
educatieve begeleiding en met als doel het bevorderen van de participatie aan het sociaal, 
cultureel en maatschappelijk leven. Deze moeten worden georganiseerd door particuliere 
verenigingen, ofwel door openbare besturen;  

• kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren die, wegens hun 
scholingsgraad, handicap, allochtone afkomst of inkomen, minder kansen krijgen om 
volwaardig te participeren in het maatschappelijk, cultureel en sociaal leven; 

• werkjaar: de periode van september tot en met augustus daaropvolgend;  
• dagdeel: een aaneengesloten werkperiode van 2 uur, met een maximum van 3 dagdelen per 

dag;  
• leden/deelnemers: een duidelijk bewijs van deelname van een kind of een jongere aan de 

activiteiten moet geleverd kunnen worden a.d.h.v. een namen- en adressenlijst. Daarenboven 
moet ieder Vlaams-Brabants kind of jongere onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen 
aan het initiatief; 

• beleidsplan: een document waarin de organisatie kort aangeeft welke verdiepingsaccenten ze 
legt in haar regionale werking in de provincie Vlaams-Brabant en dit voor het gestart werkjaar.  

 
 
Art. 3. - Aanvragers 
De subsidies worden verleend aan openbare besturen, vzw´s of feitelijke verenigingen, die werkzaam 
zijn in de jeugdwerk-, welzijns- of sociaal-culturele sector. 
Medisch-pedagogische instellingen en onderwijsinstellingen zijn uitgesloten. 
 
Art. 4. - Criteria 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, voldoen eerstelijns jeugdwerkorganisaties aan de 
hiernavolgende criteria. De criteria voor basissubsidie hebben betrekking op het afgelopen werkjaar, de 
criteria voor verdiepingssubsidie zijn van toepassing op het gestart werkjaar: 
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4.1 Inhoudelijke criteria basissubsidie: 

• de activiteiten van de vereniging passen duidelijk in de definitie van eerstelijns jeugd- en 
vrijetijdsorganisaties: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven binnen de jeugdwerk-, 
welzijns- of sociaal-culturele sector die rechtstreeks werken met de jeugd (3-30 jaar, kinderen 
en jongeren met een handicap tot 35 jaar), in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en met 
als doel het bevorderen van de participatie in het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven. 
Deze moeten worden georganiseerd door particuliere verenigingen, ofwel door openbare 
besturen. Dit moet een continue werking zijn. 

 
4.2 Vormelijke criteria basissubsidie: 

• de vereniging telt minstens tien leden/deelnemers in de leeftijdsgroep 3 tot 30 jaar (kinderen en 
jongeren met een handicap tot 35 jaar);  

• minstens 25% van het totale leden/deelnemersbestand bestaat uit kinderen en jongeren uit 
specifieke doelgroepen; 

• de activiteiten en de betrokken leden/deelnemers van de vereniging zijn voor meer dan 80% te 
situeren binnen de provincie Vlaams-Brabant;  

• de organisatie heeft minstens een regionale weerklank en 50% van de leden/deelnemers komt 
uit een andere gemeente in Vlaams-Brabant dan waar de organisatie gehuisvest is; 

• de werking van een eerstelijns jeugd- en vrijetijdsorganisatie wordt minstens begeleid door één 
hoofdanimator en per begonnen schijf van 15 leden één animator; 

• de vereniging moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van de vereniging; 
• de vereniging moet een vzw-vorm aannemen indien het subsidiebedrag hoger is dan 3.000 

euro. Deze verplichting geldt niet indien de vereniging aangesloten is bij een landelijk erkend 
jeugdwerkinitiatief. 

 
4.3 Criteria verdiepingssubsidie 
Voor organisaties die minstens 1 jaar basiswerking kunnen aantonen en die hun basiswerking willen 
uitdiepen, kan de basissubsidie uitgebreid worden met een verdiepingssubsidie. Deze 
verdiepingssubsidie kan worden toegekend op basis van een beleidsplan. 
 
Voor de beoordeling van het beleidsplan zullen de volgende criteria worden gehanteerd: 

• inhoudelijke werking: een weergave van de activiteiten, de begeleiding, de opleiding van de 
begeleiders, de doelstellingen en de gebruikte methodes en technieken; 

• specifieke doelgroepenwerking: de extra accenten die gelegd worden om in te spelen op de 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de doelgroep; 

• participatie: de inzet van jeugdige vrijwilligers, het uitbouwen van een ruimer netwerk, het 
aanspreken van nieuwe leden/deelnemers of doelgroepen; 

• innovatie: vernieuwing op het vlak van thema's, methodieken en/of doelgroepen; 
• samenwerking: de mate waarin er samengewerkt wordt met andere organisaties. 

 
 
Art. 5. 
Voor deze subsidies komen niet in aanmerking:  

• projecten;  
• organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een andere subsidiëring vanuit het 

provinciebestuur van Vlaams-Brabant ontvangen; 
• organisaties die voor deze jeugd- en vrijetijdsactiviteiten een structurele subsidiëring van de 

Vlaamse Gemeenschap ontvangen; 
• organisaties met winstoogmerk. 
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Art. 6. - Beoordelingscommissie specifieke doelgroepen 
Voor de behandeling van de ingediende beleidsplannen wordt een beoordelingscommissie opgericht 
onder de volgende voorwaarden:  
 
- de beoordelingscommissie wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit: 
* 1 deskundige inzake kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen op voordracht van de 
jeugdraad; 
* 1 externe deskundige inzake kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen; 
* 1 afgevaardigde van de jeugddienst die tevens de commissie voorzit; 
* 1 afgevaardigde van de dienst welzijn; 
 
- deze commissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar; 
- het secretariaat wordt verzekerd door de jeugddienst. 
 
Ten hoogste twee derden van de leden van de beoordelingscommissie specifieke doelgroepen is van 
hetzelfde geslacht. 
 
Het provinciebestuur informeert via zijn vertegenwoordigers op actieve wijze de 
beoordelingscommissie specifieke doelgroepen over de besluiten die het neemt betreffende het 
doelgroepenbeleid en over het gevolg dat aan de door de beoordelingscommissie specifieke 
doelgroepen uitgebrachte adviezen wordt gegeven. 
 
 
Art. 7. - Procedure en aanvraagdossier 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Het aanvraagdossier dient vergezeld te zijn van het aanvraagformulier en dient verder de onderstaande 
gegevens te bevatten. 
 

voorstelling een algemene voorstelling van de organisatie 
criteria basissubsidie aantonen dat de aanvraag voldoet aan de criteria die opgesomd 

worden in artikel 4.1 en 4.2. 
De criteria voor basiswerking zijn van toepassing op afgelopen 
werkjaar. 

werkingsverslag • een verslag van de werking van het afgelopen werkjaar 
• voorbeelden van de gevoerde communicatie (met logovermelding 

van de provincie) 
financieel verslag • een gedetailleerde afrekening met inkomsten en uitgaven van het 

afgelopen werkjaar 
• de nodige stavingsstukken (kopieën van facturen, kostennota's...) 

indien de subsidie meer dan 1.500 euro bedraagt 
criteria 
verdiepingssubsidie 
(vrijblijvend) 

• aantonen met een beleidsplan voor het gestart werkjaar dat de 
aanvraag voldoet aan de criteria die opgesomd worden in artikel 
4.3 

• een begroting gekoppeld aan het beleidsplan met alle inkomsten 
en uitgaven en met een concrete bepaling van het gevraagd 
subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan. 

return een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de 
provincie Vlaams-Brabant (logovermelding, zichtbare aanwezigheid 
bij activiteiten...) 
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Op straffe van verval moet de aanvraag gebeuren uiterlijk op 14 september. De aanvraag wordt ten 
laatste op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. 
 
De beoordelingscommissie 'specifieke doelgroepen' verstrekt een gemotiveerd advies aan de deputatie. 
Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het beleidsplan en een voorstel voor subsidiebedrag. 
De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de provinciale 
beoordelingscommissie en brengt de aanvragers van de beslissing op de hoogte. 
 
 
Art. 8.  
Voor subsidies die het bedrag van 24.790 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om:  
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
- na afloop een inhoudelijk verslag, een gedetailleerde financiële afrekening betreffende het gebruik 
aan de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven toe te sturen. Deze bewijsstukken 
moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie 
toegekend werd. De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5§1 en 2 van de wet van 14 
november 1983 (betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen) 
vermelde verplichtingen inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag 
van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
Voor subsidies van 24.790 euro of meer, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, 
ertoe gehouden om:  
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen 
om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 
- na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddestaten, balans en resultatenrekening, en facturen voor 
een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan de provincie Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven, toe te sturen. Deze bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk 
op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie toegekend werd.   
 
 
Art. 9. - Berekening en uitbetaling  
 
9.1 Basissubsidie 
De basissubsidie wordt als volgt berekend: 

• voor de werking met 10 tot 30 leden een maximumbedrag van 850 euro;  
• voor de werking met 31 tot 45 leden: een maximumbedrag van 1.250 euro;  
• voor de werking met 46 tot 100 leden: een maximumbedrag van 1.650 euro;  
• voor de werking met meer dan 100 leden: een maximumbedrag van 2.500 euro; 
• voor regionale eerstelijns jeugd -en vrijetijdsorganisaties waarvan jeugd met een fysieke of 

mentale beperking minstens 50% van de deelnemers/leden is, wordt de basissubsidie 
verdubbeld. 

 
De basissubsidie wordt volledig uitbetaald na de toekenning, tenzij de vorige subsidie nog niet 
verantwoord is. Dan wordt maximaal 50% van het toegekende subsidiebedrag uitbetaald. 
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9.2 Verdiepingssubsidie 
De verdiepingssubsidie wordt bepaald op basis van het beleidsplan en uitbetaald na afloop van het 
betrokken werkjaar en na het bezorgen van alle bewijsstukken (werkingsverslag, financieel verslag...) 
 
Alle subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van het toepasselijk reglement werden niet nageleefd;  
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld;  
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd;  
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
• de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet;  
• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 10. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 11. - Overgangsmaatregel 
In afwijking van artikel 2 van dit reglement moeten organisaties die in 2007 gesubsidieerd werden via 
het subsidiereglement voor initiatieven met maatschappelijk kwetsbare jongeren in 2008 een 
subsidieaanvraag voor basiswerking indienen voor de periode van januari tot en met augustus 2008. 
Deze aanvraag kan vergezeld worden van een werkingsverslag waarin ze aantonen dat ze gedurende 
diezelfde periode voldeden aan de criteria voor een verdiepingssubsidie uit artikel 4.3. De 
beoordelingscommissie zal eenmalig, na afloop van het werkjaar, deze criteria beoordelen met 
terugwerkende kracht. 
 
 
Art. 12. - Opheffing reglementen 
Dit reglement heft het reglement subsidie voor initiatieven met maatschappelijk kwetsbare jongeren 
van 7 januari 2003 op en het subsidiereglement voor het regionaal eerstelijns jeugdwerk van 28 juni 
2005 op. 
 
 
Art. 13. 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 13 Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal    
  woonbeleid ondersteunen: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 4 maart 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting 2008 van een krediet op artikel 
900/0350/6402 gereglementeerde subsidie voor provinciale ondersteuning van Woonwinkels en/of 
(inter)gemeentelijke woonconsulenten; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende subsidiëring van 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (BS 19 oktober 2007); 
 
Overwegende dat in het artikel 4 van dit besluit expliciet verwezen wordt naar een eventuele 
provinciale samenwerking of cofinanciering; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Overwegende dat de strategische nota voor de legislatuur 2006-2012 voor het beleidsdomein 
huisvesting en grondbeleid wijst op het belang van het ondersteunen van het lokaal woonbeleid in de 
gemeentebesturen; 
 
Overwegende dat voor deze ondersteuning van het woonbeleid in de gemeentes reeds initiatieven 
genomen werden zoals de opstelling van een huisvestingsgids, de medeorganisatie van de cursussen 
huisvestingsconsulent en de gebiedsgerichte werking, maar dat wonen in diverse beleidsteksten nog 
steeds als een belangrijk knelpunt aangegeven wordt; 
 
Overwegende dat het dan ook wenselijk is een provinciaal subsidiereglement ter stimulering van 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid goed te keuren dat kan zorgen voor een sterker 
lokaal woonbeleid; 
 
Overwegende dat het  wenselijk is de provinciale reglementering te laten aansluiten op het kader dat 
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 gecreëerd wordt; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
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PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN DIE HET LOKAAL WOONBELEID 
ONDERSTEUNEN 
 

 
TITEL I 

ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 
 
 

Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de 
deputatie projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Vlaams-Brabant 
stimuleren. 

 
Art. 2. Begrippen en definities 
 

§1. agentschap:  
 
het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen van 
het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 

 
§2. initiatiefnemer:  

  
  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als vermeld in het 

decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
met uitzondering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die 
sociale woonprojecten realiseren. 

 
§3. lokale woonactoren:  
 
gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, sociale woonorganisaties als vermeld in artikel 2, §1, eerste 
lid, 26°, van de Vlaamse Wooncode, en alle andere actoren die werkzaam 
zijn op het vlak van wonen of hierbij betrokken zijn vanuit hun werking. 
 
§4. minister: 
 
de Vlaams minister, bevoegd  voor de huisvesting. 
 
§5. partner: 
 
elke derde die samenwerkt met de initiatiefnemer. 
 
§6. privaat huishouden:  
 
of een persoon die gewoonlijk alleen leeft, 
of twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, 
gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samen leven, uitgezonderd de 
personen die in een collectief huishouden verblijven zoals 
kloostergemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- of 
arbeidershomes, verplegingsinrichtingen en gevangenissen. 
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§7. BVR lokaal woonbeleid: 
 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de subsidiëring 
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid ( BS 19 oktober 2007) 
 
§8. project:  
 

 het geheel van de activiteiten waarvoor in het  kader van onderhavig reglement subsidie 
kan toegekend worden. 
 
§9. projectuitvoerder: 
 
de initiatiefnemer of een partner die belast is met de uitvoering van een project. 
 
§10. subsidiebesluit: 
 
de beslissing van de minister of zijn gemachtigde waarbij een bij het BVR lokaal 
woonbeleid ingestelde subsidie wordt verleend met het oog op de uitvoering van een 
project. 
 
§11. Vlaamse Wooncode: 
 
het decreet van 15 juli 1997 betreffende de Vlaamse Wooncode. 
 
§12. werkingsgebied: 
 
het ruimtelijk gebied gelegen binnen de provincie Vlaams-Brabant waarbinnen het project 
wordt uitgevoerd. 
 
§13. woonoverleg: 
 
overleg op regelmatige basis tussen de lokale woonactoren onder verantwoordelijkheid van 
de deelnemende gemeenten, met het oog op de 
voorbereiding of de uitvoering van het lokaal woonbeleid. 
 
§14. de provincie: 
 
het provinciebestuur van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 

Art. 3. De provincie ondersteunt de projecten met een werkingsgebied van minstens twee 
gemeenten die worden goedgekeurd door de minister in het kader van het BVR lokaal 
woonbeleid, voor zover het werkingsgebied uitsluitend gemeenten van de provincie 
Vlaams-Brabant beslaat (de aanvullende provinciale subsidie uit titel II). Bovendien kan de 
provincie de projecten subsidiëren met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten 
die erop gericht zijn op termijn in aanmerking te komen voor de subsidiëring onder het 
BVR lokaal woonbeleid (de provinciale doorgroeisubsidie uit titel III). 

 
Art. 4. Alle initiatieven die in het kader van dit reglement goedgekeurd worden, moeten een 

werkingsgebied hebben dat uitsluitend uit Vlaams-Brabantse gemeenten bestaat. 
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Art. 5. Elke initiatiefnemer die een tegemoetkoming van de provincie ontvangt voor zijn project 
zoals bepaald in dit reglement, moet dit kenbaar maken aan het publiek volgens de hierna 
beschreven voorschriften: 

 -  gebruik van het logo van de provincie Vlaams-Brabant bij alle publicaties en 
presentaties die in het kader van het project tot stand komen;  

 - vermelding achter de naam van het project, van volgende bepaling: "project met steun 
van de provincie Vlaams-Brabant". 

 
 
 

TITEL II 
 

AANVULLENDE PROVINCIALE SUBSIDIE 
 LOKAAL WOONBELEID 

 
 

 
HOOFDSTUK I: AARD EN VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
 
Art. 6. Wanneer de minister of zijn gemachtigde een subsidie verlenen aan de initiatiefnemer van 

projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten in het kader van het BVR 
lokaal woonbeleid, komt dit project ook in aanmerking voor een aanvullende provinciale 
subsidiëring voor zover het werkingsgebied uitsluitend uit gemeenten van de provincie 
Vlaams-Brabant bestaat en voor zover de voorwaarden uit titel II van dit reglement 
nageleefd worden. 

 
Art. 7.  De initiatiefnemer die deze aanvullende provinciale subsidie aanvraagt, verbindt zich ertoe 

tevens alle voorwaarden van het BVR lokaal woonbeleid na te leven en alle documenten 
die aan het agentschap moeten bezorgd worden, tevens aan de provinciale dienst wonen toe 
te sturen, digitaal of per post. 

 
 
HOOFDSTUK II: PROCEDURE 
 
Indienen aanvraag 
 
Art. 8.  De aanvullende provinciale subsidie moet aangevraagd worden binnen een maand na het 

ingaan van de subsidiëringperiode onder het BVR lokaal woonbeleid voor het betrokken 
project, zoals bepaald in het artikel 16, 3e lid van het BVR lokaal woonbeleid. 

 
 Binnen de budgettaire grenzen uit artikel één zal een provinciale subsidie toegekend 

worden zolang het project door de minister gesubsidieerd wordt in het kader van het BVR 
lokaal woonbeleid. 

 
Art. 9. Voor het aanvragen van de aanvullende provinciale projectsubsidie stelt de provincie een 

formulier ter beschikking, waarop door de dienst wonen wordt aangegeven wanneer het 
overleg beoogd in artikel 4 van het BVR lokaal woonbeleid plaatsvond en welke afspraken 
gemaakt werden omtrent het betrekken van de provincie bij de taken van het 
samenwerkingsverband. 
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 Dit aanvraagformulier wordt door de initiatiefnemer aan het agentschap bezorgd met het 

verzoek het gedeelte over de subsidiëring in het kader van het BVR lokaal woonbeleid te 
laten aanvullen met de verklaring over Vlaamse subsidiëring en het aanvraagformulier 
vervolgens terug te bezorgen aan de initiatiefnemer. 

 
Art. 10. De initiatiefnemer dient het vervolledigde aanvraagformulier in bij het provinciebestuur 

van Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven, samen met een kopie 
van het toekenningsbesluit van de minister. Tevens worden naar aanleiding van de 
subsidieaanvraag bij de provincie alle documenten en gegevens die deel uitmaken van de 
subsidieaanvraag onder het BVR lokaal woonbeleid (digitaal) bezorgd aan de dienst 
wonen. 

 
Art. 11. Na de aanvraag van een aanvullende provinciale projectsubsidie wordt het dossier op de 

vergadering van de deputatie gebracht: met uitzondering van de in artikel 33 vermelde 
overgangsbepaling zijn er geen vaste data voor het indienen van  aanvragen om subsidie.  

  
 Het project kan in aanmerking komen voor provinciale subsidies zolang het project 

Vlaamse subsidies in het kader van het BVR lokaal woonbeleid ontvangt. 
 
 
Uitbetaling van de subsidie 
 
Art. 12. Voor het eerste jaar aanvullende provinciale subsidie voor een project lokaal woonbeleid 

zal de toekenning en vereffening van de aanvullende provinciale subsidie gebeuren op 
basis van het aanvraagformulier en de goedkeuring van subsidie in het kader van het BVR 
lokaal woonbeleid waarvan het bewijs bij de aanvraag om een aanvullende provinciale 
subsidie wordt geleverd (kopie van het subsidiebesluit). 
 

 Voor de volgende jaren gebeurt de toekenning en vereffening van een aanvullende 
provinciale subsidie op basis van een subsidieaanvraag en van de goedkeuring door het 
agentschap van het financieel verslag of eindverslag zoals vereist in artikel 20 van het 
BVR lokaal woonbeleid. Voor de toekenning en vereffening van de vierde of zevende 
aanvullende provinciale subsidie is bovendien een nieuw subsidiebesluit vereist zoals 
eveneens wordt aangegeven in artikel 20 BVR lokaal woonbeleid. 

 
 
Controle activiteiten en resultaten 
 
Art.13. De uitbetaalde subsidie dient aangewend te worden voor het gesubsidieerd project. 
 
 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 

van sommige toelagen, is van toepassing op alle erkende projecten. Overeenkomstig deze 
wet moeten volgende stukken overhandigd worden: 

 - een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 
subsidie, zoals nader omschreven in het artikel 20, §1 en §2 van het BVR lokaal 
woonbeleid; 

 - voor een subsidie van meer dan vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro: een 
verslag betreffende het beheer en de financiële toestand, balans en rekeningen  na afloop 
van het werkjaar. 
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 Deze stukken worden bij de provincie ingediend voor het einde van de zesde maand na het 
afsluiten van het betrokken werkingsjaar. 

 
 
HOOFDSTUK III: SUBSIDIEBEDRAG 
 
Art. 14.  Het subsidiebedrag bedraagt 25 % van de loonkosten die door het Vlaamse Gewest 

gesubsidieerd worden voor het project in het kader van het BVR lokaal woonbeleid (artikel 
8, §1 BVR lokaal woonbeleid), met maximaal in aanmerking te nemen loonkosten van 
50.000,00 euro vermenigvuldigd met het aantal effectief door Vlaanderen gesubsidieerde 
voltijdse equivalenten. 

 
 
HOOFDSTUK IV: OPVOLGING 
 
Art. 15. Voor de toekenning en vereffening zoals vermeld in het artikel 12 van dit reglement, 

worden de verslagen die de initiatiefnemer in het kader van het BVR lokaal woonbeleid 
aan het agentschap moet bezorgen, tevens bezorgd aan de provincie. 

 
Art. 16. Daarnaast overhandigt de initiatiefnemer van alle documenten die hij aan het agentschap 

bezorgt of die hij van het agentschap krijgt, een kopie aan de provincie. 
 
Art. 17. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe de provincie altijd uit te nodigen als waarnemer op 

het woonoverleg en op de stuurgroepvergadering, vermeld in het artikel 6, 2°, 
respectievelijk het artikel 18 van het BVR lokaal woonbeleid. 

 
Art. 18. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
 Indien: 
  - de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd; 
  - indien onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie 
    werden meegedeeld; 
  - uit het onderzoek van de financiële verslagen of het eindverslag - zoals         
                          omschreven in het BVR lokaal woonbeleid - blijkt dat subsidies ten                          
                          onrechte werden uitbetaald; 
  - het gemeentelijk financieel aandeel in het project minder blijkt te zijn dan      
                          aanvankelijk begroot; 
 
 kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
  - de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
  - de initiatiefnemer wordt uitgesloten van verdere subsidiëring zoals bepaald      
                           in dit reglement, gedurende een bepaalde periode. 
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TITEL III 
 

PROVINCIALE DOORGROEISUBSIDIE  
LOKAAL WOONBELEID 

 
 
 

HOOFDSTUK I: AARD EN VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
 
Art. 19. De initiatiefnemer van een project lokaal woonbeleid dat minstens twee gemeenten als 

werkingsgebied heeft, maar dat nog niet voor subsidiëring onder het BVR lokaal 
woonbeleid in aanmerking komt, kan onder de hierna bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een provinciale doorgroeisubsidie. 

 
 De initiatiefnemer schrijft zich in voor een traject van maximaal drie jaar, dat erop gericht 

is Vlaamse subsidie te verkrijgen voor de ondersteuning van het lokaal woonbeleid in het 
kader van het BVR lokaal woonbeleid. Hij verbindt er zich toe een aanvraag in te dienen 
om subsidiëring onder het BVR lokaal woonbeleid zodra het project daarvoor klaar is. 

 
Art. 20. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe tijdens het eerste jaar van het traject waarvoor een 

provinciale doorgroeisubsidie kan toegekend worden, minstens volgende activiteit te 
ontwikkelen: het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de 
deelnemende gemeenten over:  

  
 a) gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het 

respectieve dienstverleningsaanbod; 
 b) huuraangelegenheden; 
 c) sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen; 
 d) actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting. 
  
 
 Bovendien verbindt de initiatiefnemer zich ertoe om burgers met concrete 

huisvestingsvragen over lopende of in te dienen dossiers binnen de deelnemende 
gemeenten, onmiddellijk met de juiste administratief verantwoordelijke personen in 
contact te brengen, zodat de initiatiefnemer of de partner waarop hij een beroep doet, voor 
iedere burger in het werkingsgebied van het project als het aanspreekpunt geldt voor alles 
wat huisvesting betreft. 

 
 Met het oog op de realisatie van deze activiteit (die past binnen doelstelling 2 uit art. 5 

BVR), zal door de personeelsleden van de initiatiefnemer deelgenomen worden aan de 
cursus huisvestingsconsulent die door het Vlaamse Gewest in samenwerking met de 
provincie georganiseerd wordt. 

 
Art. 21. Tijdens het tweede jaar van het traject verbindt de initiatiefnemer zich ertoe de activiteiten 

van minstens één bijkomende doelstelling uit artikel 5 van het BVR lokaal woonbeleid te 
realiseren. Het gaat dan om activiteiten die passen binnen een van de volgende 
doelstellingen: 

 1°  het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen; 
 2°  het organiseren van een woonoverleg; 
 3°  het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de     

woonomgeving. 
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 Om de doelstelling "het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van 
wonen" te realiseren, zal de initiatiefnemer minstens volgende taak aangehaald in het 
artikel 6, 1° van het BVR lokaal woonbeleid opnemen: het begeleiden en ondersteunen van 
de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het 
vlak van wonen. 

 
 Om de doelstelling "het organiseren van een woonoverleg" te realiseren, zal de 

initiatiefnemer minstens volgende taak aangehaald in het artikel 6, 2° van het BVR lokaal 
woonbeleid opnemen: het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale 
woonactoren, waarbij de volgende resultaten bereikt moeten worden: 

 a) een globale doorlichting van de lokale huisvestingssituatie; 
 b) een onderlinge afstemming van de sociale woonprojecten enerzijds en de afstemming 

van de individuele verrichtingen van de lokale woonactoren anderzijds; 
 c) de voorbereiding van een planning of een programmatie van sociale woonprojecten 

binnen het werkingsgebied; 
 d) een akkoord over de manier van toewijzing van sociale huurwoningen, binnen de door 

de Vlaamse Regering goedgekeurde toewijzingsmodaliteiten; 
 e) een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, 

waaronder het nemen van initiatieven in het kader van de bestrijding van leegstand en 
verkrotting. 

  
 Om de doelstelling "het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de 

woonomgeving" te realiseren, kan de initiatiefnemer vrij kiezen welke activiteiten uit het 
artikel 6 van het BVR lokaal woonbeleid hij hiertoe opneemt. 

  
Art. 22. In het tweede jaar dient de initiatiefnemer tevens een aanvraag in bij het agentschap voor 

subsidiëring in het kader van het BVR lokaal woonbeleid. Dit gebeurt in overleg met de 
provincie (voorwaarden titel II van het reglement). 

 
 Indien tijdens het tweede jaar het project nog niet erkend wordt in het kader van het BVR 

lokaal woonbeleid, komt het project nog voor één jaar in aanmerking voor een provinciale 
doorgroeisubsidie. Tijdens dit derde - en dus laatste -  jaar van het traject zal de 
initiatiefnemer de activiteiten voor de realisatie van drie van de vier doelstellingen uit het 
artikel 5 van het BVR lokaal woonbeleid opnemen. 

 
 
HOOFDSTUK II: PROCEDURE 
 
Aanvraag, onderzoek dossier en evaluatie 
 
Art. 23. De provincie stelt een aanvraagformulier voor de doorgroeisubsidie lokaal woonbeleid ter 

beschikking. 
 

 De initiatiefnemer dient het volledig ingevulde aanvraagformulier per post in bij het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 
samen met het bewijs van voorziening voor het project op de begroting van het betrokken 
kalenderjaar. 

 
Art. 24. Omdat de initiatiefnemer zich inschrijft in een traject van maximaal 3 jaar, bezorgt hij de 

provincie elk jaar een dergelijk aanvraagformulier voor verlenging van de    
                    provinciale subsidie. 
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Art. 25. Voor de beoordeling van de dossiers gaat de provincie na of de uitwerking van de 
vooropgestelde taken effectief kan leiden tot het realiseren van de doelstellingen zoals ze 
beoogd worden in het BVR lokaal woonbeleid. 
 

Art. 26. Indien er onvoldoende budget is en projecten tegen elkaar moeten afgewogen worden, zal 
de deputatie voorrang geven volgens onderstaande volgorde aan:  

 1) projecten die al een doorgroeisubsidie genoten hebben voor de twee voorgaande 
werkingsjaren; 

 2) projecten die al een doorgroeisubsidie genoten hebben voor het voorgaande 
werkingsjaar. 

 
Toekenning, vereffening en opvolging doorgroeisubsidie  
 
Art. 27. De toekenning en vereffening van de doorgroeisubsidie gebeuren in één besluit op basis 

van het ingediende aanvraagformulier met toelichting van het project en met de begroting 
van de aan het project deelnemende gemeenten waarin het project duidelijk vermeld staat. 
Voor de toekenning en vereffening van de doorgroeisubsidie voor het tweede en derde 
werkingsjaar is bovendien een verslag vereist van alle ondernomen acties in het kader van 
het project gedurende het afgelopen werkingsjaar, evenals een gedetailleerde afrekening 
betreffende het gebruik van de subsidie. 

 
Art. 28.  De uitbetaalde subsidie dient aangewend te worden voor het gesubsidieerd project. 
 
 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 

van sommige toelagen, is van toepassing op alle erkende projecten. Overeenkomstig deze 
wet moeten volgende stukken bezorgd worden: 

 - een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 
subsidie; 

 - voor een subsidie van meer dan vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro: een 
verslag betreffende beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag 
van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 

 
 Deze stukken worden bij de provincie ingediend voor het einde van de zesde maand na het 

afsluiten van het betrokken werkingsjaar. 
 
 
HOOFDSTUK III: SUBSIDIE 
 
Art. 29. De subsidie bedraagt 35 % van de loonkosten van het aantal effectief tewerkgestelde 

subsidiabele voltijdse equivalenten gelet op het aantal doelstellingen waarvan de realisatie 
minstens moet nagestreefd worden in het betrokken jaar. 

 
 Voor het eerste jaar van het traject zal de subsidie dan ook 35 % van de loonkosten van 1/4 

van het aantal subsidiabele voltijdse equivalenten onder het BVR lokaal woonbeleid 
bedragen.  

 Voor het tweede jaar van het traject zal de subsidie 35 % van de loonkosten van 2/4 van 
het aantal subsidiabele voltijdse equivalenten onder het BVR lokaal woonbeleid bedragen, 
en voor het derde jaar 35 % van de loonkosten van 3/4 van het aantal subsidiabele voltijdse 
equivalenten onder het BVR lokaal woonbeleid. 
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 Net zoals bij de aanvullende provinciale subsidie geldt ook hier een begrenzing van de 
loonkosten - als berekeningsbasis voor de subsidie - tot 50.000,00 euro vermenigvuldigd 
met het aantal effectief subsidiabele voltijdse equivalenten in het kader van deze titel III. 

 
 Onder loonkosten worden de personeelskosten begrepen zoals opgesomd in artikel 8 §1 

van het BVR lokaal woonbeleid: 
 1° de brutoloonkosten; 
 2° de werkgeverslasten; 
 3° de kosten van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering 

arbeidsongevallen; 
 4° het vakantiegeld; 
 5° het vervroegd vakantiegeld bij uitdiensttreding; 
 6° de eindejaarstoelage; 
 7° de bijdrage van de werkgever in de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering, de 

maaltijdcheques en de vergoeding voor het woon-werkverkeer. 
 
HOOFDSTUK IV: OPVOLGING 
 
Art. 30.    De deelnemende gemeente kan slechts eenmalig van een samenwerkingsverband dat met 

een doorgroeisubsidie gesubsidieerd wordt, deel uitmaken en zij doorloopt in dit 
samenwerkingsverband het hele traject.  

 
Art. 31. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant 

altijd uit te nodigen als waarnemer op de overlegmomenten die de initiatiefnemer 
organiseert en hem te betrekken bij het opstellen van publicaties of het organiseren van 
informatiemomenten. 

 
Art. 32. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
 Indien: 
  - de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd; 
  - indien onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie 
    werden meegedeeld; 
  - uit het onderzoek van de financiële verslagen of het eindverslag - zoals        

omschreven in het BVR lokaal woonbeleid - blijkt dat subsidies ten       onrechte 
werden uitbetaald; 

  - het gemeentelijk financieel aandeel in het project minder blijkt te zijn dan     
aanvankelijk begroot; 

 
 kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
  - de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
  - de initiatiefnemer wordt uitgesloten van verdere subsidiëring zoals bepaald in dit 

reglement, gedurende een bepaalde periode. 
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TITEL IV 
 

OVERGANGSBEPALINGEN  
 

 
Art. 33. In afwijking van artikel 8 kan voor projecten die door de minister onder het BVR lokaal 

woonbeleid werden goedgekeurd voor de inwerkingtreding van dit reglement, de aanvraag 
voor een aanvullende provinciale subsidie ingediend worden, volgens de voorwaarden van 
titel II, tot 1 september 2008. 

 
Art. 34. Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.  
 
 
Leuven, 4 maart 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 10 maart 2008 
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Nr. 14 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor    
  intergemeentelijke SVK-renovatieploegen: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 4 maart 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting 2008 van het krediet 
923/0140/6402 subsidie SVK-renovatieploegen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, inzake de toekenning van subsidies voor intergemeentelijke 
SVK-renovatieploegen, wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 4 maart 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 

 
 

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 4 maart 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR 

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE-VERHUURKANTOREN VOOR DE RENOVATIE VAN 
WONINGEN 

 
I. OMSCHRIJVING 
 
Artikel 1. 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de deputatie subsidies 
toekennen voor het stimuleren van intergemeentelijke SVK's voor de renovatie van woningen. 
 
Art. 2. 
De initiatiefnemers die een provinciale subsidie aanvragen, hebben als taak:  
ingehuurde of in erfpacht genomen woningen renoveren, verbeteren, aanpassen en onderhouden 
conform de Vlaamse Wooncode. 
 
 
II. VOORWAARDEN 
 
Art. 3. 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de initiatiefnemer, naast de in artikel 2 vermelde 
taakstelling, een door het Vlaamse Gewest, volgens het besluit van 6 februari 2004 betreffende de 
erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale-verhuurkantoren, erkend sociale-verhuurkantoor zijn. 
 
 
III. SUBSIDIE 
 
Art. 4. 
§1. Initiatiefnemers die voldoen aan de bepalingen van voorgaande artikelen kunnen een jaarlijkse 
subsidie krijgen. 
  
§2. Indien het gaat om een renovatieploeg opgericht door het sociaal-verhuurkantoor bedraagt de 
subsidie maximaal 60.000,- euro per ploeg en moet aangewend worden voor: 

1° omkadering voor de begeleiding van renovatieploegen bestaande uit minimaal 3 
doelgroepenwerknemers (o.a. SINE- arbeiders, art.60'ers of WEP PLUS). Deze bestaat uit 1 
vte ploegbaas/coördinator per renovatieploeg.  

2° de structurele werkingskosten die ervoor zorgen dat de renovatieploegen volledig autonoom 
kunnen functioneren. Deze omvatten: 

o werktuigen en hulpmiddelen om de opdrachten uit te voeren; 
o huisvesting en stationering van het basismateriaal; 
o veiligheidskleding; 
o voertuigen; 
o communicatie; 
o verzekeringspolis; 
o technische bijscholing en opfrissing; 
o de belastingen; 
o overheadkosten (boekhouding, loonverwerking, restkosten omkadering). 

De werkingskosten mogen maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag uitmaken. 
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§3. Indien het om een door het sociaal-verhuurkantoor aangestelde sociale inschakelingonderneming 
gaat, moet de subsidie aangewend worden voor de vergoeding van de gepresteerde werkuren 
(maximaal uurloon jaarlijks bepaald door de deputatie op 1 juli) op basis van een schriftelijke 
overeenkomst tussen het SVK en de sociale inschakelingsonderneming. 
 
 
IV. UITBETALING SUBSIDIE 
 
Art. 5. 
Bij de eerste toekenning wordt de volledige subsidie uitbetaald. Bij de daaropvolgende toekenningen 
wordt maximaal 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. Tenzij alle bewijsstukken van de vorige 
subsidie reeds aan de provincie werden toegestuurd, kan de subsidie volledig uitbetaald worden. 
 
Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen is de begunstigde ertoe gehouden om: 

- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toe te staan om 
eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te controleren; 
- na afloop een kort verslag en gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen; 
 

De stavingsstukken moeten bij de provincie ingediend worden voor 30 juni van het jaar volgend op het 
jaar waarin de subsidieaanvraag ingediend werd. 
 
Voor subsidies onder de 24.790 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5§1 van de wet 
van 14 november 1983 vermelde verplichtingen, waarbij na afloop van het werkjaar een verslag inzake 
beheer en financiële toestand, rekening en balans, dient te worden ingediend. 
 
 
V. SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 6.  
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
Art. 7. 
Wie voor toekenning van de subsidie bepaald in dit reglement in aanmerking wenst te komen, moet het 
aanvraagformulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 
Leuven. 
 
Op straffe van verval moet dit gebeuren voor 30 juni van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt voor 
deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
Deze aanvraag bevat volgende documenten: 
 
Voor een renovatieploeg opgericht door een erkend SVK: 

-  aanvraagformulier; 
-  begroting; 
-  jaarverslag; 
-  registratie van de klussen en renovaties. 
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Voor een sociale inschakelingsonderneming aangesteld door een erkend SVK: 

- aanvraagformulier; 
- overeenkomst tussen beide partners; 
- facturen. 

 
Art. 8. 
De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. 
In volgende gevallen: 
- één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; 
- onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
- de bepaalde termijn voor het indienen van bewijsstukken werd niet gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
- uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidie, wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
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Nr. 15  Ter aanvulling van de tarieven voor de algemenen toegang en   
   het zwembad van de Provinciedomeinen: goedkeuring  
   Besluit van de provincieraad van 4 maart 2008 
   (Directie recreatie) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 19 juni 2007 i.v.m. de tariefaanpassingen voor toegang en zwembad van 
de Provinciedomeinen; 
 
Overwegende dat de sociale rol van de domeinen moet gevrijwaard blijven, 
 
Overwegende dat het aantrekken van groepen van 12 tot 200 personen een meerwaarde voor de 
Provinciedomeinen kan betekenen; 
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van 31 januari 2008; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De invoering van een 10-beurtenkaart voor de toegang tot het Provinciedomein Halve Maan Diest en 
voor het zwembad van het Provinciedomein Kessel-Lo en Huizingen wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2. 
De invoering van combitickets voor groepen van 12 tot 200 personen voor het Provinciedomein 
Huizingen en Halve Maan Diest wordt goedgekeurd. 
 
Art 3. 
De tarieven voor de 10-beurtenkaart en de combitickets zoals vermeld in de bijlage bij het 
raadsvoorstel wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 4 maart 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g)Marc COLLIER      (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 4 maart 2008 
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Tarieven inkom & zwembad 2008 
     
prijzen in euro      
    HUIZINGEN HALVE MAAN DIEST KESSEL-LO 
INKOM         
  Volwassenen       
  Vlaams-Brabant 2,5 3   
  niet Vlaams-Brabant 2,5 5   
         
  Jongeren 1,5 2   
          
  WIGW       
  Vlaams-Brabant 1,5 2   
  niet Vlaams Brabant 1,5 4   
         
NIEUW! 10-beurtenkaart       
  Vlaams-Brabant   20   
  niet Vlaams-Brabant   40   
  Jongeren   15   
         
  Seizoensabonnement       
  Vlaams-Brabant 40 45   
  niet Vlaams-Brabant 40 75   
  WIGW Vlaams-Brabant 22,5 25   
  WIGW niet Vlaams-Brabant 22,5 50   
         
  Gezinsabonnement       
  Vlaams-Brabant 70 75   
  niet Vlaams-Brabant 70 90   
         
  Groepen>12 personen       
  Vlaams-Brabant 2 2,5   
  niet Vlaams-Brabant 2 4   
  Jongeren 1 1,5   
         

NIEUW! 
Combitickets groepen 12-
200pers.       

  Vlaams-Brabant 5 5   
  niet Vlaams-Brabant 7 7   
         
ZWEMBAD         
  Volwassenen       
  Vlaams-Brabant 2   2,5
  niet Vlaams-Brabant 7   4
         
  Jongeren 2   2
          
  Gezinsabonnement       
  Vlaams-Brabant 30     
  niet Vlaams-Brabant 90     
         
  Groepen>12 personen       
  Vlaams-Brabant 1,5   2
  niet Vlaams-Brabant 5   3
  Jongeren 1   1,5
NIEUW! 10-beurtenkaart       
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  Vlaams-Brabant 15   20
  niet Vlaams-Brabant 60   35
  Jongeren 15   15
         
  Happy Hour 1 1 1
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Nr. 16 Opheffing van het reglement op het gebruik van de natuur- en    
  milieueducatieve centra 
  Aanpassing van het reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven   
  en de specifieke regelingen voor groepsmanifestaties in de     
  Provinciedomeinen  
  Besluit van de provincieraad van 4 maart 2008 
  (Directie recreatie) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 7 oktober 1997 betreffende het reglement m.b.t. de 
vrijstellingen op de tarieven en de specifieke regelingen voor groepsmanifestaties in de provinciale 
recreatiecentra en de provinciale zwembaden; 
 
Gelet op het besluit van de Provincieraad van 7 oktober 1997 betreffende het reglement op het gebruik 
van de natuur- en milieueducatieve centra; 
 
Gelet op het delegatiebesluit goedgekeurd door de provincieraad op 16 oktober 2007 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is deze reglementen aan de veranderde maatschappelijke en 
economische context aan te passen; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is deze reglementen op basis van veranderingen in de organisatie 
van de Provinciedomeinen aan te passen; 
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van 17 januari 2008 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het reglement op het gebruik van de natuur- en milieueducatieve centra, goedgekeurd door de 
provincieraad op 7 oktober 1997, wordt opgeheven. 
 
Art. 2. 
Het reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en specifieke regelingen voor groepsmanifestaties 
in de provinciale recreatiecentra en de provinciale zwembaden, goedgekeurd op 7 oktober 1997, wordt 
opgeheven. 
Het reglement m.b.t. tot de vrijstellingen op de tarieven en specifieke regelingen voor 
groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen, waarvan de tekst bij dit besluit wordt gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 
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Art. 3. 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
Leuven, 4 maart 2008 
 
Van raadswege 
 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt, samen met het reglement, opgenomen in het 
bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 10 maart 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

Reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de specifieke regelingen voor 
groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen 
 
 
Artikel. 1. Vrijstellingen  
 
1.1. Vrijstellingen op de entreegelden voor toegang tot de Provinciedomeinen en hun zwembaden 
worden toegestaan aan de volgende categorieën van personen: 
 
a) aan alle mandatarissen en eremandatarissen van de provincie Vlaams-Brabant en hun gezinsleden 
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in 
dalende lijn  
en aan de leden van de deputatie van andere provincies en hun gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde 
adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn. 
 
b) aan de personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en hun gezinsleden gedomicilieerd op 
hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn. 
 
c) aan de personeelsleden, werkzaam bij de provincie Vlaams-Brabant, van de afdelingen Vlaamse 
Gemeenschap en federale overheid, en hun gezinsleden 
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in 
dalende lijn. 
 
d) aan de personeelsleden van de met de provincie Vlaams-Brabant verbonden vzw.'s (o.a. 
Sportpromotie, Vlabus en Monumentenwacht) en hun gezinsleden 
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in 
dalende lijn. 
 
e) aan de gepensioneerde personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en de gepensioneerden 
van de vroegere unitaire provincie Brabant, woonachtig in het 
Vlaamse Gewest, en hun gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een 
verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn. 
 
1.2. Vrijkaarten 
De personen vermeld onder 1.1a, b, c, d en e, ontvangen vrijkaarten met een geldigheidsperiode van 
twee jaar. Deze vrijkaarten worden uitgereikt door het provinciebestuur en vermelden uitdrukkelijk dit 
voordeel. Deze vrijkaart moet bij elk bezoek worden voorgelegd. 
 
1.3. Gebruikers van het vormingscentrum Hanenbos krijgen gratis toegang tot het Provinciedomein 
Huizingen. De verantwoordelijke van het vormingscentrum brengt de domeinbeheerder op voorhand 
op de hoogte van de activiteiten. 
 
1.4. Met personen in het bezit van een begeleiderspas uitgereikt door de dienst gehandicaptenzorg van 
de Provincie Vlaams-Brabant mag één persoon gratis binnen als begeleider van de persoon in kwestie. 
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Art. 2. Specifieke regelingen m.b.t. groepsmanifestaties en evenementen. 
 
2.1. Groepsmanifestaties of evenementen georganiseerd door of in samenwerking met de provincie 
Vlaams-Brabant. 
 
In de Provinciedomeinen worden verminderingen op de entreegelden en op de attracties toegestaan aan 
de deelnemers aan sport-, sociaal-culturele of andere manifestaties, georganiseerd door de provincie 
Vlaams-Brabant of in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en dit op de vastgestelde dagen 
en tijdstippen waarop de manifestaties plaatshebben. 
Volgende tarieven zijn hiervoor van toepassing: 
- 2 euro per deelnemer voor zowel de toegang als het gratis gebruik van (een deel van) de attracties in 
het domein. 
- 1 euro per deelnemer voor de toegang tot zwembaden waarvoor apart moet betaald worden. 
- 1 euro per deelnemer voor de toegang indien geen gebruik gemaakt wordt van attracties of zwembad. 
- voor evenementen georganiseerd door het Vlaams-Brabants provinciebestuur wordt de totaalprijs 
beperkt tot maximaal 500 euro onafhankelijk van het aantal deelnemers.  
 
Indien i.f.v. de organisatie, de doelgroep, de eigenheid van het domein en de ter beschikking gestelde 
attracties afgeweken wordt van deze tarieven zal de deputatie het tarief bepalen. Bovenvermelde 
tarieven zijn echter minima. 
 
2.2. Groepsmanifestaties of evenementen georganiseerd door derden. 
 
Organisatoren van groepsmanifestaties kunnen aan de beheerders van de Provinciedomeinen een 
forfaitaire regeling voor de entreegelden, het gebruik van de attracties en het afhuren van terreinen 
behorende tot de Provinciedomeinen, aanvragen. Deze regelingen gelden voor groepen vanaf 200 
personen. Voor groepen van 12 tot 200 personen geldt het gebruikelijk groepstarief.  
Deze tarieven zijn het hele jaar van toepassing. 
Indien afgeweken wordt van deze tarieven zal de deputatie het tarief bepalen. Volgende tarieven zijn 
van toepassing en gelden als minima: 
 
1) voor manifestaties georganiseerd door non-profitorganisaties:  

 2,50 euro per deelnemer voor zowel de vrije toegang als het gratis gebruik van bepaalde attracties, 
afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid. 

 1,50 euro per deelnemer voor de toegang indien geen gebruik gemaakt wordt van attracties. 
 
2) voor manifestaties georganiseerd door profitorganisaties: 

 5 euro per deelnemer voor zowel de vrije toegang als het gratis gebruik van bepaalde attracties, 
afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid. 

 1,50 euro per deelnemer voor toegang indien geen gebruik gemaakt wordt van attracties. 
 
3) Voor grote evenementen, meer dan 500 personen, met een brede uitstraling en/of gericht naar een 
breed publiek wordt door de deputatie een forfaitair bedrag of een gelijkwaardige vorm van return 
overeengekomen.  
4) Inzet van extra personeel van de Provinciedomeinen: 
 voor de inzet van extra personeel van het Provinciedomein, op aanvraag van de organisator, zal 25 

euro aangerekend worden per persoon, per begonnen uur voor dagprestaties (tot 20.00 uur) en 35 
euro voor avond- en zondagprestaties. 

 Voor activiteiten die na sluitingstijd van het Provinciedomein plaatsvinden, zal vanaf het 
sluitingsuur een minimum van 2 domeinwachters/conciërges ingezet worden. De kostprijs hiervan 
zal doorgerekend worden aan de organisatoren tegen 35 euro per persoon, per begonnen uur. 
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Art. 3. Specifieke regelingen 
 
3.1. Voor jeugdwerkinitiatief en jeugdsportinitiatief 
 
- Elk erkend Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief ( plaatselijke en regionale jeugdverenigingen, 
jeugdhuizen, vakantiespeelpleinwerkingen, jeugdmuziekateliers, Grabbelpaswerkingen, jeugdraden,...) 
of Vlaams-Brabants gemeentelijk jeugdsportinitiatief (gemeentelijke sportkampen of sportweken, door 
de gemeente of provincie Vlaams-Brabant ondersteunde jeugdsport vzw's,...) kan aanspraak maken op 
het verminderd tarief van 2 euro per persoon voor de toegang en een selectie van attracties. 
 
- Elk erkend niet-Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief ( plaatselijke en regionale jeugdverenigingen, 
jeugdhuizen, vakantiespeelpleinwerkingen, jeugdmuziekateliers, Grabbelpaswerkingen, jeugdraden,...) 
of niet-Vlaams-Brabants gemeentelijk jeugdsportinitiatief (gemeentelijke sportkampen of sportweken, 
...) kan aanspraak maken op het verminderd tarief van 5 euro per persoon voor de toegang en een 
selectie van attracties. 
 
- Het aantal en het type van de inbegrepen attracties worden per domein door de beheerder bepaald in 
functie van de voorhanden zijnde faciliteiten. 
 
- Om aanspraak te maken op dit voordelig tarief moeten de organisatoren ten minste vijf werkdagen 
voor het bezoek een aanvraag indienen bij de domeinbeheerder. 
 
3.2. Voor scholen 
 
- Elke Vlaams-Brabantse school kan aanspraak maken op het verminderd tarief van 2 euro per persoon 
voor de toegang en een selectie van attracties. 
 
- Elke niet-Vlaams-Brabantse school kan aanspraak maken op het verminderd tarief van 5 euro per 
persoon voor de toegang en een selectie van attracties. 
 
- Het aantal en het type van de inbegrepen attracties worden per domein door de beheerder bepaald in 
functie van de voorhanden zijnde faciliteiten. 
 
- Om aanspraak te maken op dit voordelig tarief moeten de organisatoren ten minste vijf werkdagen 
voor het bezoek een aanvraag indienen bij de domeinbeheerder. 
 
Art. 4. Deelname aan promotiecampagnes 
 
Om de Provinciedomeinen te promoten, kan de deputatie akkoord gaan met specifieke regelingen in 
ruil voor en in verhouding tot de geboden promotie. 
 
Art 5. Facturatie 
 
De facturen worden onmiddellijk na het evenement of de manifestatie aan de organisatoren bezorgd. 
De betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. 
 
 
Leuven, 4 maart 2008 
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Nr. 17    De evaluatie van de decretale graden: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 18 maart 2008 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

 
Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 111 en 119; 
 
Overwegende dat met toepassing van het Provinciedecreet: 
- de provinciegriffier en de financieel beheerder vanwege hun specifiek takenpakket geëvalueerd 
worden op politiek niveau door een bijzondere provincieraadscommissie; 
- deze raadscommissie wordt samengesteld overeenkomstig het artikel 39 § 3 van het Provinciedecreet 
en voorgezeten door de voorzitter van de provincieraad. Zij vergadert omwille van de thematiek steeds 
achter gesloten deuren; 
- de evaluatie vindt plaats op basis van een voorbeidend rapport, opgesteld door externe deskundigen 
in het personeelsbeleid en op basis van een verslag van de deputatie; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 "Besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en betreffende enkele bepalingen 
inzake de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn", inzonderheid Titel III, hoofdstuk V; 
 
Overwegende dat met toepassing van het voormelde besluit de provincieraad voor de evaluatie van de 
provinciegriffier en de financieel beheerder de volgende elementen moet bepalen: 

1. de evaluatie tijdens de proeftijd; 
2. de duur van de evaluatieperiode; 
3. de evaluatiecriteria; 
4. de evaluatieresultaten en de mogelijke gevolgen ervan; 

 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 1 juli 1997 zoals het werd gewijzigd betreffende 
vaststelling van het statuut van het statutair niet-onderwijzend provinciepersoneel, inzonderheid het 
artikel 131; 
 
Overwegende dat het opportuun is de bepalingen van de evaluatie van de decretale graden zo veel als 
mogelijk af te stemmen op de bepalingen die op alle personeelsleden van toepassing zijn en dit in het 
personeelsstatuut in te schrijven; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1.  In het besluit van de provincieraad van 1 juli 1997 zoals het werd gewijzigd betreffende 
vaststelling van het statuut van het statutair niet-onderwijzend provinciepersoneel wordt het artikel 131 
vervangen als volgt: 
 
"Hoofdstuk 10: De evaluatie van de decretale graden" 
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Artikel 131 
 
De definities en bepalingen in de artikelen 105, 105bis, 106 en 108 zijn eveneens van toepassing op de 
decretale graden.  
 
De artikelen 109, 111 en 112 zijn niet van toepassing. Met toepassing van het art. 111 van het 
Provinciedecreet worden de decretale graden geëvalueerd door de raadscommissie ‘evaluatie en tucht’ 
die wordt samengesteld overeenkomstig de bepalingen in het Provinciedecreet (artikel 39, § 3). Deze 
commissie wordt voorgezeten door de raadsvoorzitter. De evaluatie vindt plaats op basis van een 
voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, en op basis van 
een verslag van de deputatie. Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te 
voldoen.  
Het voorbereidend rapport van de externe deskundigen wordt gebaseerd op een ruime, objectieve en 
neutrale bevraging. De bevraging zal zich focussen op de resultaatsgebieden en evaluatiecriteria die 
vooraf werden vastgelegd in het jaarlijks planningsgesprek. Het voorbereidend rapport bevat per 
evaluatiecriterium de relevante informatie, die ingewonnen wordt met behulp van: 

1°   een schriftelijke bevraging van (een steekproef uit) de leden van de deputatie, van het 
bureau van de raad en van het managementteam en bij de medewerkers die rechtstreeks werken 
onder leiding van de betrokken geëvalueerde. Voor het voorbereidend rapport van de financieel 
beheerder wordt ook de provinciegriffier bevraagd en wordt het bureau van de raad vervangen 
door de raadscommissie financiën; 
2°   een aantal bijkomende gestructureerde interviews uit dezelfde groep als vermeld in 1°; 
3°   een interview met de functiehouder. 

De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder van de provincie bepaalde taken, zoals vermeld 
in de artikelen 90, 158, 161 en 162 van het Provinciedecreet uitvoert, mag niet het voorwerp zijn van 
evaluatie. De mate waarin de financieel beheerder zich inzet voor de uitvoering van die taken is wel 
een aandachtspunt in de evaluatie. 
Dit voorbereidend rapport van de externe deskundigen vormt de basis voor het verslag van de 
deputatie aan de raadscommissie ‘evaluatie en tucht’ die zich, in gesloten zitting, zal uitspreken over 
het evaluatieresultaat.  
 
De bepalingen in de artikelen 107bis, 117 en 119 i.v.m. het jaarlijks planningsgesprek en 
evaluatiecriteria zijn eveneens van toepassing op de decretale graden. De resultaatsgebieden worden 
door de raad vastgelegd in de functiebeschrijving van de decretale graden.  
De concrete evaluatiecriteria worden in het jaarlijks planningsgesprek vastgelegd na overleg:  
voor de functie van provinciegriffier tussen de functiehouder en de deputatie,  
voor de functie van financieel beheerder tussen de functiehouder, provinciegriffier en de deputatie.  De 
externe deskundigen in het personeelsbeleid worden betrokken in /begeleiden dit overleg. 
 
De bepalingen in art. 107 i.v.m. het tussentijds functioneringsgesprek zijn eveneens van toepassing op 
de decretale graden. De tussentijdse terugkoppeling gebeurt tijdens het functioneringsgesprek dat 
gehouden wordt tussen de functiehouder en de voorzitter van de provincieraad en de gedeputeerden. 
Voor de financieel beheerder ook samen met de provinciegriffier. 
 
De artikelen 113 en 114 i.v.m. het resultaat, verloop van de evaluatie en mogelijk ontslag zijn 
eveneens van toepassing op de decretale graden. Bij het ontslag wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid wordt het personeelslid vooraf gehoord en het ontslag wordt met een 
aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de datum van uitwerking vermeld en wordt het 
personeelslid geïnformeerd over alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 
betreffende sociale en diverse andere bepalingen. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van 
de maand die volgt op de betekening van het ontslag. 
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Inzake de proeftijd zijn de bepaling van de artikelen 80, 81, 82 en 115 eveneens van toepassing op de 
decretale graden. De proeftijd bedraagt 12 maanden. 
 
De bepalingen in de artikelen 120, 121, 122, 123 en 124 i.v.m. het evaluatiedossier, de 
evaluatieperiode en de procedure zijn eveneens van toepassing op de decretale graden.  
De artikelen 127 tot 130bis i.v.m. beroep tegen negatieve evaluatie zijn niet van toepassing op de 
decretale graden.  
De titularis van een decretale graad kan in beroep gaan tegen zijn evaluatie bij de Vlaamse minister 
bevoegd voor de uitoefening van het administratief toezicht. 
 
Art. 2. 
 
Functiebeschrijvingen. 
De resultaatsgebieden voor de provinciegriffier en de financieel beheerder als bijlage worden 
goedgekeurd. 
 
Art. 3. 
 
Er wordt een raadscommissie 'evaluatie en tucht' opgericht met als opdracht de evaluatie van de 
decretale graden zoals bepaald in het Provinciedecreet (art. 111). De samenstelling volgt de bepalingen 
in het Provinciedecreet (artikel 39, § 3). De raadsvoorzitter is voorzitter van deze commissie. 
Deze raadscommissie zal eveneens de tuchtbevoegdheid van de provincieraad uitoefenen zoals bepaald 
in het Provinciedecreet (art. 119).  
 
Art. 4. 
 
Overgangsbepalingen. 
Deze bepalingen opgenomen in art. 1 van dit besluit treden in werking vanaf de publicatie van dit 
raadsbesluit. De lopende evaluatie zal gebeuren volgens de bepalingen in het besluit van de 
provincieraad van 1 juli 1997 zoals het werd gewijzigd tot vaststelling van het statuut van het statutair 
niet-onderwijzend provinciepersoneel, inzonderheid het artikel 131. 
 
 
 
Leuven, 18 maart 2008 
 
Van raadswege, 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier    voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 maart 2008 
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FUNCTIEBESCHRIJVING PROVINCIEGRIFFIER 
 
 
Resultaatsgebieden 
 
1.  Uitvoering van de decretale taken zoals bepaald in het Provinciedecreet 
 

• De provinciegriffier woont de vergaderingen van de provincieraad en van de deputatie bij, hij is in het 
bijzonder belast met het opmaken van de notulen en het overschrijven van de beraadslagingen en 
besluiten; daartoe houdt hij afzonderlijke registers voor de raad en voor de deputatie. 

• De provinciegriffier is belast met de bewaring van het archief en is tevens het aanspreekpunt voor alle 
verzoeken tot openbaarheid van de provinciale bestuursdocumenten. 

• De provinciegriffier staat in voor de algemene leiding van de provinciale diensten. Hij is tevens 
voorzitter van het managementteam en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.  

• De provinciegriffier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen van de uitgaven evenals 
voor het kasbeheer in speciën. 

 
 
2. Het fungeren als verbindingsschakel tussen politiek bestuur en 
administratie 
 

• De provinciegriffier, als secretaris en adviseur van het politiek bestuur, staat in nauw contact met de 
deputatie en overlegt zeer regelmatig met de deputatie. Hij houdt ten volle rekening met de richtlijnen 
van de deputatie en streeft een optimale communicatie met de deputatie na. 
  

• De provinciegriffier, als hoofd van het personeel, zorgt voor een correcte overbrenging van de 
beslissingen van de deputatie naar de administratie. Hij draagt er zorg voor dat het beleid van de 
deputatie gedragen wordt door de diensten en dat de genomen beslissingen correct en loyaal worden 
uitgevoerd. 
 

• Namens het managementteam maakt de provinciegriffier een afsprakennota met de deputatie over de 
wijze waarop de provinciegriffier en de overige leden van het managementteam met de deputatie 
samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren evenals de omgangsvormen tussen bestuur en 
administratie. 

 
 
3. Verlening van adviezen inzake provinciale en bestuurskundige 
aangelegenheden, beleidsvoorstellen doen, dossiers voorbereiden en uitvoeren
 

• De provinciegriffier adviseert de provinciale beleidsorganen in provinciale en bestuurskundige 
aangelegenheden. De provinciegriffier formuleert antwoorden op bestuurlijke, juridische en financiële 
vraagstukken en overlegt daartoe met de directeurs, de financieel beheerder en de specifieke 
deskundigen van de diensten. 
 

• De provinciegriffier bereidt de dossiers voor en zorgt ervoor dat de beslissingen van de deputatie 
kunnen worden genomen met inbreng van de in de organisatie aanwezige deskundigheid. Hij legt 
daartoe een zo volledig mogelijk dossier voor waarin de betrokken vakdeskundige aspecten aan bod 
komen. 
 

• De provinciegriffier zorgt voor de correcte uitvoering van de genomen beslissingen. 
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4. Het organiseren, coördineren en opvolgen van de beleidsuitvoerende 
activiteiten om op die manier te verzekeren dat afspraken en aangeboden 
diensten op een kwaliteitsvolle manier worden gerealiseerd  
 

• De provinciegriffier coördineert de werking van de verschillende domeinen zodanig dat de planning van 
de verschillende directies op elkaar wordt afgestemd (bv. afstemmen van de jaarlijkse beleidsnota's.). 
 

• De provinciegriffier volgt de uitvoering van het beleid mee op. Hij zorgt ervoor dat de uitvoering in 
overeenstemming is met de genomen beleidsbeslissingen. 

 
 
5. Leidinggeven en structureren van de provinciale administratie om 
over alle diensten heen een gedeelde beleidsvisie en een vlotte en 
collegiale samenwerking te verzekeren 
 

• De provinciegriffier leidt en structureert de organisatie. Hij geeft dit concreet vorm door te zorgen voor 
de juiste verdeling van de arbeid, het voorzien in functiebeschrijvingen, het opzetten van projectwerking 
en teamwerking, enz. Daarbij heeft hij vooral oog voor de effectiviteit en de efficiëntie. Hij krijgt hierbij 
de nodige ruimte en middelen aangereikt van de deputatie. 
 

• De provinciegriffier draagt zorg voor een adequate interne communicatie binnen de provinciale diensten 
waarbij een goede informatiedoorstroming en een maximale afstemming worden beoogd 
 

 
 
 
 
 
 
 
(versie provincieraad 2008) 
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FUNCTIEBESCHRIJVING FINANCIEEL BEHEERDER 
 
 
Resultaatsgebieden 
 
1.  Uitvoering van het financieel beheer/beleid: 
 

* onder functionele leiding van de provinciegriffier 
• De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van het voorontwerp van de begroting, 

van de begrotingswijzigingen en van het meerjarenplan. 
• De financieel beheerder is belast met het voeren van de boekhouding. 
• De financieel beheerder staat in voor financiële analyse en beleidsadvisering, vooral in combinatie met 

de begroting en de visumdossiers. 
• De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het thesauriebeheer.  Hij/zij voorziet in de nodige 

middelen voor de betaling van de verplichtingen en staat in voor de beleggingen. 

* in volle onafhankelijkheid 
• De financieel beheerder organiseert de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de 

beslissingen van de provincie met budgettaire en financiële impact (=visum). Hij/zij rapporteert 
periodiek aan de provincieraad over de uitvoering van deze taak. 

• De financieel beheerder staat in voor het debiteurenbeheer.  Hij/zij volgt de invordering van de girale 
ontvangsten op met onderscheid tussen fiscale en niet-fiscale ontvangsten. 

• De financieel beheerder rapporteert overeenkomstig het art. 161 van het Provinciedecreet aan de 
provincieraad en aan de deputatie. 

* uitvoering van de betalingen van de uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de 
provinciegriffier 
De financieel beheerder staat in voor de uitvoering van de girale betalingen.  Hij/zij plaatst hiervoor als tweede 
zijn/haar handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling.  Betalingen kunnen nooit door de 
financieel beheerder gebeuren zonder een uitdrukkelijke betalingsopdracht van de provinciegriffier. 
 
De wettelijke/decretale opdrachten vereisen voldoende middelen, zowel op het vlak van personeel als materieel 
(zie KB 2 juni 1999 art 35 - de deputatie stelt voldoende middelen, in de vorm van personeel en materieel, ter 
beschikking die noodzakelijk zijn om deze bevoegdheden uit te oefenen).  De financieel beheerder dient 
ondersteuning te krijgen van medewerkers met het juiste profiel. 
 
 
2. Leidinggevende taken 
 

• De financieel beheerder geeft leiding aan de directie financiën met het oog op het vervullen van de 
decretale taken.  Hij/zij bewaakt op dat vlak de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang 
van de werkzaamheden en de resultaten van de directie. 

• De financieel beheerder vervult algemene managementtaken binnen de provinciale administratie: Hij/zij 
participeert actief in het managementteam en in diverse projectgroepen; hij/zij is verantwoordelijk voor 
het opstellen, communiceren en coördineren van richtlijnen en procedures i.v.m. financiële 
aangelegenheden die binnen het decretale takenpakket vallen (zie ook resultaatsgebied 1). 

 
 
(versie provincieraad 2008) 
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Nr. 18   Uitvoeringsbesluit kabinets- en fractiepersoneel - aanvulling   
   artikel 2 na vernietiging: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 18 maart 2008 
   (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op de artikelen 99 en 100 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake 
de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en 
provincies; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 1 juli 1997 tot vaststelling van de 
personeelsformatie en het personeelsstatuut, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 26 juni 2007 tot vaststelling van de 
regels inzake aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinetspersoneel genomen ter uitvoering 
van het besluit van 12 januari 2007 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regels inzake 
aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en 
provincies; 
 
Gelet op het besluit van 27 augustus 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering waarbij het voormelde besluit van de provincieraad wordt 
geschorst; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 20 november 2007 betreffende de 
handhaving van het provincieraadsbesluit van 26 juni 2007; 
 
Gelet op het besluit van 18 januari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering waarbij het artikel 2 van het besluit van de provincieraad van 
Vlaams-Brabant van 20 november 2007 betreffende de handhaving na schorsing wordt vernietigd; 
 
Overwegende dat deze vernietiging gebaseerd is op de veronderstelling dat een dergelijke formulering 
betekent dat er afgeweken wordt van de toegangsvoorwaarden vervat in de regels inzake de 
aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en 
provincies; 
 
Overwegende dat de deputatie en de provincieraad nooit de intentie hebben gehad om af te wijken van 
de toegangsvoorwaarden, maar dat het de bedoeling was om in de mogelijkheid te voorzien dat - 
indien de gedeputeerde ervoor zou opteren om niet alle functies van een hoger niveau in te vullen - er 
meerdere personeelsleden van een lager niveau op het kabinet zouden kunnen worden tewerkgesteld én 
verloond volgens het niveau dat overeenstemt met het door hen behaalde diploma; 
 
Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat om het artikel 2 van het besluit van de 
provincieraad van 26 juni 2007 tot vaststelling van de regels inzake aanwerving en 
terbeschikkingstelling van het kabinetspersoneel genomen ter uitvoering van het besluit van 12 januari 
2007 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regels inzake aanwerving en 
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terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies als volgt 
aan te vullen: 
 
"Elke niet-ingevulde functie van een hoger niveau kan worden vervangen door een bijkomende functie 
te voorzien op een lager niveau"; 
 
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het artikel 2 van het besluit van de provincieraad van 26 juni 2007 tot vaststelling van de regels inzake 
aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinetspersoneel genomen ter uitvoering van het besluit 
van 12 januari 2007 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regels inzake aanwerving en 
terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies, wordt 
aangevuld als volgt: 
 
"Elke niet-ingevulde functie van een hoger niveau kan worden vervangen door in een bijkomende 
functie te voorzien op een lager niveau" 
 
 
Art. 2. 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
 
Leuven, 18 maart 2008      
 
 
Van raadswege: 
 
(g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier   voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 19 maart 2008 
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Nr. 19 Ministerie van binnenlandse zaken. 

De minister van Binnenlandse Zaken 
Omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus 
(Afdeling federale overheid - politie en openbare orde) 
 
 
 
 

Er wordt meegedeeld dat de omzendbrief GPI 62 van de minister van Binnenlandse Zaken van 14 
februari 2008, betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, 
bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2008 van pagina 12615 tot en met 
12627. 
 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 10 maart 2008 
 
 
 


