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Nr. 8 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 5 april 2011

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 24 Dotaties aan de politieke fracties: opheffing huidig 
reglement en voorstel tot twee nieuwe reglementen:
goedkeuring.

2. 25 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening van 
het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en 
aansluitende open ruimtegebieden' - advies openbaar 
onderzoek:
goedkeuring.

3. 26 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de 
Gete, Melsterbeek en Graasbeek, van Budingen tot Halen 
- advies openbaar onderzoek:
goedkeuring.

4. 27 Alle provinciale instellingen: goedkeuring van het 
bijzonder bestek voor een leveringscontract voor 
elektriciteit -  vaststelling van de wijze van gunnen 
goedkeuring.

5. 28 Dienstenopdracht voor de uitvoering van 
energiebegeleiding in gemeentelijke gebouwen in Vlaams-
Brabant: provinciale helpdesk energiezorg voor 
gemeentebesturen:

− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de 
wijze van gunnen;

− uitgave geraamd op 100.000 euro op jaarbasis;
goedkeuring.

6. 29 Inrichting van drie gecontroleerde overstromingsgebieden 
in de vallei van de Grote Molenbeek (Vliet) nr. 6.002/II te 
Merchtem en Asse - goedkeuring van het ontwerp en 
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.
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7. 30 Sanering van de Leibeek VHAG6690/B1003 te Zemst -
goedkeuring van het bestek en de bijbehorende 
opdrachtdocumenten vaststelling van de wijze van 
gunnen:
goedkeuring.

8. 31 Hevelvistrap op de IJsse te Overijse - goedkeuring van het 
ontwerp en vaststelling van de wijze van gunnen van de 
installatie:
goedkeuring.

9. 32 Interreg IVA - een aantal maatregelen ter verbetering van 
de ecologische toestand en waterbergingscapaciteit van de 
onbevaarbare waterloop van de 2de categorie De Grote 
Vliet en zijn vallei te Linter, de vallei van de Grote Gete te 
Zoutleeuw en te Hoegaarden:
goedkeuring.

10. 33 Machtiging tot verkoop van twee perceeltjes te Linter 1ste 
afdeling sec D 168 2/deel en D 580 g/deel van 448 m² aan 
de gemeente Linter:
goedkeuring.

11. 34 Opdracht voor het leveren, plaatsen en aansluiten van een 
gaswarmtepomp met watermodule ten behoeve van de 
serverroom in het provinciehuis:

− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de 
wijze van gunnen;

− uitgave geraamd op 150.000 euro, btw inbegrepen);
goedkeuring.

12. 35 Aanvraag tot bijkomende onderwijsbevoegdheid voor het 
CVO De Nobel:
goedkeuring.

13. 36 Provinciaal onderwijs De Wijnpers: vernieuwing 
labolokalen in hoofdgebouw:

− goedkeuring bijzonder bestek en raming; 
− vaststelling van de wijze van gunnen;
− ramingsstaat ten bedrage van 249.715,64 euro (btw 

inbegrepen);
goedkeuring.

14. 37 Machtiging tot onderhandse aankoop deel gebouw oude 
rijkswachtkazerne Statiestraat 32, 3290 Diest, Diest 1ste 
afd sec A 1295 E/deel:

− aankoop voor de prijs van 363.000 euro;
goedkeuring.

15. 38 Opheffing subsidiereglement betreffende de tijdelijke 
subsidiëring van samenwerkingsverbanden van 
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gemeentebesturen voor de oprichting en werking van 
intergemeentelijke jeugddiensten:
goedkeuring.

16. 39 Opheffing subsidiereglement betreffende de subsidiëring 
van Jongereninformatiepunten (JIP's):
goedkeuring.

17. 40 Provinciedomein Kessel-Lo: aanpassing tarief ploeterbad 
niet-Vlaams-Brabanders:
goedkeuring.

18. 41 Overname van de Brusselsesteenweg te Beersel (lengte 
1.065 m) door het Vlaamse Gewest:
goedkeuring.

19. Kennisgeving nr. 42 Artikel 188 van het Provinciedecreet : overzicht van de 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de 
provincie deelneemt - geactualiseerd overzicht:
kennisneming.

20. Kennisgeving nr. 43 Toepassing van het artikel 10 van het reglement 
betreffende de klachtenbehandeling, goedgekeurd door de 
provincieraad op 11 september 2007 ter uitvoering van 
het artikel 190 van het Provinciedecreet - jaarrapport 
klachtenbehandeling 2010:
kennisneming.

21. 44 Jaarrapport organisatie en werking intern 
controlesysteem 2010:
goedkeuring.

22. 46 PISO: verbouwing lokalen bio-esthetica : 
− goedkeuring van het bijzonder bestek en raming;

vaststelling van de wijze van gunnen;
− ramingsstaat ten bedrage van 304.369,45 euro (btw 

inbegrepen);
goedkeuring.

BESLOTEN VERGADERING

23. 45 Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied in 
de vallei van de Birrebeek en Grote Heidebeek op het 
grondgebied van de gemeenten Meise en Kapelle-op-den-
Bos - definitieve aanvaarding van het onteigeningsplan:
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 8 april 2011
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Nr. 9 Dotaties aan de politieke fracties: opheffing huidig reglement en 
voorstel tot twee nieuwe reglementen
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

BESLUIT I

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 38 en 42 van het Provinciedecreet;

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2001 betreffende het reglement op de financiering van 
de politieke fracties ter ondersteuning van hun werking in de provincie Vlaams-Brabant, gewijzigd 
bij de raadsbesluiten van 19 november 2002 en 4 november 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling 
van de lokale en provinciale mandataris;

Gelet op de brieven van 16 juni 2010 en 2 augustus 2010 van Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois met betrekking tot 
de financiering van de fracties;

Gelet op de brief van 20 juli 2010 van het Rekenhof met betrekking tot het reglement op de 
financiering van de politieke fracties ter ondersteuning van hun werking in de provincie Vlaams-
Brabant;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 24 januari 2011 houdende gedeeltelijke schorsing van het 
budget voor het jaar 2011;

Overwegende dat het reglement op de financiering van de politieke fracties ter ondersteuning van 
hun werking in de provincie Vlaams-Brabant op twee fundamentele punten in strijd is met het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale 
en provinciale mandataris, namelijk de verwijzing naar de werking van de politieke partijen en de 
verwijzing naar de aanleg van verkiezingsfondsen en verkiezingsuitgaven;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het raadsbesluit van 18 december 2001 betreffende het reglement op de financiering van de 
politieke fracties ter ondersteuning van hun werking in de provincie Vlaams-Brabant, gewijzigd bij 
de raadsbesluiten van 19 november 2002 en 4 november 2003 wordt opgeheven.
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Art. 2

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2011.

Leuven, 5 april 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 8 april 2011
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BESLUIT II

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het Provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 38 
(fracties); -

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling 
van de lokale en provinciale mandataris, inzonderheid artikel 36 (toelage provincieraadsfracties);

Gelet op het huishoudelijk reglement van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 20 oktober 
2009, inzonderheid de artikelen 14 en 15;

Gelet op het provinciaal reglement van 18 februari 1997 op de subsidiëring en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de brieven van 16 juni 2010 en 2 augustus 2010 van de Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Gelet op de brief van het Rekenhof van 20 juli 2010;

Gelet op het standpunt van de Vlaams minister en van het Rekenhof dat het provinciaal 
subsidiereglement van 18 december 2001 op de financiering van de politieke fracties ter 
ondersteuning van hun werking in de provincie Vlaams-Brabant, gewijzigd bij de raadsbesluiten 
van 19 november 2002 en 4 november 2003 (datum) niet in overeenstemming is met voormeld 
besluit van de Vlaamse regering;

Overwegende dat het van het grootste belang is dat de politieke fracties in de provincieraad verder 
financieel ondersteund worden op basis van een nieuw subsidiereglement conform het besluit van 
de Vlaamse Regering van 5 juni 2009;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 20 oktober 2010 wordt 
aangevuld met volgende bepalingen:  

“Hoofdstuk 16 – Toelage aan de fracties
Artikel 102.
§1. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten, verleent de provincie Vlaams-Brabant jaarlijks een toelage aan alle fracties, zoals 
bedoeld in artikel 14 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van Vlaams-Brabant.
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§2. De fracties mogen de ontvangen toelage alleen gebruiken voor de ondersteuning van de eigen 
werking en van de werking van de provincieraad waarvan ze deel uitmaken. 
In het bijzonder mag de toelage worden aangewend voor de vorming en de administratieve 
ondersteuning van de provincieraadsleden en de personeels-, administratie- en werkingskosten van 
de fracties.
De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen, noch ter compensatie 
van presentiegeld of wedde.

§3. Iedere fractie kan jaarlijks schriftelijk afstand doen van het voordeel van deze toelage. 

Artikel 103.
§1. De toelage aan de fracties wordt vanuit het daartoe in het budget ingeschreven krediet als volgt 
samengesteld:
1° 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld tussen de fracties;
2° 70 % wordt evenredig verdeeld naar rata van het aantal provincieraadsleden dat bij de laatste 

volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie vormen;
3° 20 % wordt evenredig verdeeld naar rata van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dat bij de 

laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten of kandidaten van 
deze lijsten die de fractie vormen.

§2. Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens die voortkomen uit de officiële uitslagen van 
de laatste provincieraadsverkiezingen.

Artikel 104.
§1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een vereniging die als hoofddoel heeft: 
de ondersteuning van de eigen werking van een provincieraadsfractie en van de provincieraad 
waarvan deze fractie deel uitmaakt.
Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een provincieraadsfractie, hetzij in de vorm van 
een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke vereniging.
De maatschappelijke zetel van de vzw of het secretariaatsadres van de feitelijke vereniging moet in 
de provincie gevestigd zijn. Het/de bestuursorga(a)n(en) bestaat of bestaan uitsluitend uit 
provincieraadsleden van Vlaams-Brabant. 

§2. De aanvraag van de toelage dient jaarlijks ten laatste op 31 augustus ingediend bij de deputatie 
op een formulier ter beschikking gesteld door de deputatie.  De aanvraag wordt, om rechtsgeldig te 
zijn, ondertekend door de meerderheid van de leden van de fractie. De aanvraag vermeldt de naam 
van de vzw of van de feitelijke vereniging, bedoeld in §1, de maatschappelijke zetel of het 
secretariaatsadres ervan en het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.

§3. Indien de provincieraadsfractie bestaat uit één provincieraadslid, kent de deputatie in afwijking 
op §1 de toelage toe aan dit provincieraadslid. In afwijking op §2 wordt in voorkomend geval de 
aanvraag ingediend door en ondertekend door het desbetreffend provincieraadslid en vermeldt deze 
aanvraag het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.

Artikel 105. - §1. De toelage dient altijd uitsluitend en integraal aangewend voor het doel waarvoor 
ze werd toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd.

§2. Indien de vereniging een vzw is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door 
diegene die gerechtigd is om de vzw te vertegenwoordigen. 
Indien de vereniging een feitelijke vereniging is, wordt de verantwoording ingediend en 
ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie.
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Indien de toelage toegekend is aan een provincieraadslid, wordt de verantwoording ingediend en 
ondertekend door dit provincieraadslid.

§3. De verantwoording dient op volgende wijze te worden afgelegd:
1° jaarlijks indienen van een activiteitenverslag;
2° jaarlijks indienen van een uitgavenstaat, facturen of schuldvorderingen waaruit blijkt dat de 

toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
3° jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer en 

financiële toestand indien de vereniging de vorm aanneemt van een vzw; jaarlijks indienen 
van een financieel verslag indien de vereniging de vorm aanneemt van een feitelijke 
vereniging.

§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe aanvraag zoals 
bepaald in artikel 104§2 en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor de 
toelage werd toegekend.

§5. Indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, wordt het bedrag dat niet afdoende 
verantwoord is teruggevorderd.

§6. De deputatie stelt jaarlijks een overzicht vast van de verantwoorde aanwending van alle 
toelagen aan de fracties.

Art. 2 
Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2011.

Leuven, 5 april 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
      provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 8 april 2011
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BESLUIT III

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het Provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en het artikel 3; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de openboekhouding van de 
politieke partijen;

Gelet op de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de 
rechtstreekse verkiezing van de OCMW's;

Gelet op het provinciaal reglement van 18 februari 1997 op de subsidiëring en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de mogelijkheid die de hierboven vermelde federale wetgeving biedt tot financiering van 
politieke partijen die op het provinciaal grondgebied actief zijn;

Overwegende dat het de opdracht voor de provincies is om een burgernabije, democratische, 
transparante en doelmatige uitoefening van de provinciale bevoegdheden te verzekeren;

Overwegende dat een degelijke politieke en democratische werking van de politieke partijen in de 
provincie in onze institutionele context daartoe een belangrijke, zelfs noodzakelijke, voorwaarde 
vormt;

Overwegende dat de ondersteuning van deze politieke en democratische werking van de politieke 
partijen tot het provinciaal belang behoort, althans voor het gedeelte dat bovenlokaal is; een 
taakbehartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, en 
voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied 
van de provincie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten, en onder de voorwaarden van dit reglement, verleent de provincie Vlaams-Brabant 
jaarlijks een subsidie aan politieke partijen, zoals bedoeld door artikel 1, 1° van de wet van 4 juli 
1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van 
de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.
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Art. 2
Alleen de politieke partijen die een erkende fractie vormen binnen de provincieraad en die aan alle 
volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de toekenning van de subsidie: 
1° de politieke partijen hebben een werking op het volledige grondgebied van de provincie Vlaams-
Brabant, wat blijkt uit het feit dat ze bij de laatste verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de 
provincieraad, in alle kiesdistricten een lijst met dezelfde naam ingediend hebben; indien de naam 
van de lijst in alle kiesdistricten bestaat uit meerdere woorden of afkortingen die verwijzen naar 
twee of meer politieke partijen die voor deze laatste provincieraadsverkiezingen een kartel-, 
alliantie- of koepelpartijlijst indienden, genieten deze partijen samen als één partij het voordeel van 
deze subsidie; 
2° de politieke partij beschikt over een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging zonder 
winstoogmerk, gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant; deze vereniging moet bestuurd worden 
door een raad van bestuur die minstens voor een derde bestaat uit provincieraadsleden van Vlaams-
Brabant; deze vereniging moet functioneren onder het toezicht van een vzw bedoeld in artikel 22 
van de wet van 4 juli 1989 met het oog op de consolidatie van de partijboekhouding en de naleving 
van de regels inzake partijfinanciering;
3° het maatschappelijk doel van de in artikel 2,2° bedoelde vzw omvat de ondersteuning van de 
partijwerking van de politieke partij zoals bedoeld in artikel 2,1°;
4° de in artikel 2,2° bedoelde vzw voert een boekhouding die een controle mogelijk maakt op de 
besteding van de provinciale subsidie en deze vzw aanvaardt de controle van de provincie Vlaams-
Brabant op de verantwoording van deze besteding. 

Art. 3
De subsidie aan elke politieke partij bedraagt maximaal een evenredig deel van het daartoe in het 
provinciebudget ingeschreven krediet, naar rata van volgende verdeelsleutel:
- 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld;

- 70% wordt evenredig verdeeld naar rata van het aantal provincieraadsleden dat bij de laatste 
volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie vormen;

- 20% wordt evenredig verdeeld naar rata van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dat bij 
de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten of 
kandidaten van deze lijsten die de fractie vormen.

Art. 4
§1. De in artikel 2, 2° bedoelde vzw's kunnen de subsidie bedoeld in artikel 3 enkel aanwenden voor 
de bevordering van de bovenlokale partijwerking op het grondgebied van de provincie Vlaams-
Brabant van de politieke partij waarvoor de vzw optreedt. Een partijwerking is bovenlokaal als ze 
een ruimere territoriale reikwijdte heeft dan één gemeente, zonder gericht te zijn op realisaties 
buiten de grenzen van het grondgebied van de provincie. 
§2. De bovenlokale partijwerking waarvoor de subsidie aangewend wordt, kan enerzijds betrekking 
hebben op een structurele, recurrente werking, als anderzijds op een project of initiatief dat 
duidelijk afgebakend is in tijd en ruimte en waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan het 
provinciaal bestuursniveau of de provinciale beleidsvoering. 
§3. De subsidie mag niet aangewend worden voor de ondersteuning van de eigen werking van de 
fracties in de provincieraad of van de werking van de provincieraad waarvan ze deel uitmaken.
§4. De subsidie dient steeds uitsluitend en integraal aangewend voor het doel waarvoor ze werd 
toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd te worden.

Art. 5
§1. De subsidieaanvraag dient jaarlijks ingediend bij de deputatie. De deputatie stelt daartoe een 
formulier ter beschikking en bepaalt de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag. 
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De aanvraag vermeldt de naam van de vzw, bedoeld in artikel 2, 2°, de maatschappelijke zetel ervan 
en het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.
De aanvraag dient te verduidelijken waarvoor het subsidiebedrag zal aangewend worden en bevat 
een motivering hoe dit bijdraagt tot de politieke en democratische werking van de politieke partij in 
Vlaams-Brabant.
In de aanvraag wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de structurele, recurrente 
werking en anderzijds de projecten of initiatieven, zoals bedoeld in artikel 4 §2.
§2. De verantwoording moet worden voorgelegd, ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op 
het jaar waarvoor de subsidie werd toegekend.
§3. De verantwoording dient op volgende wijze te worden afgelegd:
- een verklarende nota dient voorgelegd te worden met een kwalitatieve beschrijving die de 

meerwaarde aantoont van de aanwending van de subsidie voor de politieke en 
democratische werking van de politieke partij in Vlaams-Brabant; deze verklarende nota 
maakt het onderscheid tussen de structurele, recurrente werking enerzijds en de projecten of 
initiatieven anderzijds;

- deze verklarende nota dient gestaafd te worden met de nodige verantwoordingsstukken, 
zoals facturen, schuldvorderingen of uitgavenstaten; deze verantwoordingsstukken worden 
gegroepeerd voor de structurele, recurrente werking enerzijds en de projecten of initiatieven 
anderzijds; 

- jaarlijks moet een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer en financiële 
toestand van de vzw voorgelegd worden.

§4. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, indien de voorwaarden van dit reglement 
niet worden nageleefd, of indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, zal de deputatie 
overgegaan tot de terugvordering van de subsidie. 

Art. 6
Er zal overgegaan worden tot de intrekking van de subsidie indien:
1° de Raad van State tot zulk een intrekking heeft besloten op grond van artikel 15ter van 

voormelde wet van 4 juli 1989.
De deputatie handelt dan conform de door het arrest van de Raad van State bepaalde 
intrekkingsperiode en stelt in evenredigheid met het deel van de federale toegekende dotatie dat 
wordt ingetrokken, de hoegrootheid van het in te trekken bedrag vast;

2° bij een vonnis of arrest is vastgesteld dat een politieke partij door eigen toedoen of door toedoen 
van haar componenten, lijsten, kandidaten of gekozenen, duidelijk en door middel van 
verscheidene met elkaar overeenstemmende tekenen, vijandig staat tegenover de rechten en 
vrijheden die gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, en door de aanvullende protocollen bij dat Verdrag die in België van kracht zijn. De 
provincieraad bepaalt dan de intrekkingsperiode en de hoegrootheid van het in te trekken bedrag.

Art. 7
Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2011.

Leuven, 5 april 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 8 april 2011
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Nr. 10 Opheffing subsidiereglement betreffende de tijdelijke subsidiëring 
van samenwerkingsverbanden van gemeentebesturen voor de 
oprichting en werking van intergemeentelijke jeugddiensten
(Directie cultuur en onderwijs - jeugddienst)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 juni 2001 betreffende de 
tijdelijke subsidiëring van samenwerkingsverbanden van gemeentebesturen voor de oprichting en 
werking van intergemeentelijke jeugddiensten;

Overwegende dat na 10 jaar toepassing, deze tijdelijke ondersteuningsmaatregel duidelijk zijn nut 
bewezen heeft, maar er nu nood is aan andere ondersteuningsmaatregelen die inspelen op actuele 
thema's in het gemeentelijk jeugdbeleid en niet alleen kleine gemeenten ondersteunen;

Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd en cultuur;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement betreffende de tijdelijke subsidiëring van samenwerkingsverbanden van 
gemeentebesturen voor de oprichting en werking van intergemeentelijke jeugddiensten, wordt 
onmiddellijk opgeheven.

Leuven, 5 april 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
      provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 8 april 2011
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Nr. 11 Opheffing subsidiereglement betreffende de subsidiëring van 
Jongereninformatiepunten (JIP's)
(Directie cultuur en onderwijs - jeugddienst)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 19 maart 1996 betreffende de 
subsidiëring van Jongereninformatiepunten (JIP's);

Overwegende dat na 14 jaar toepassing en ondersteuning van 17 JIP's verspreid over de provincie, 
deze ondersteuningsmaatregel duidelijk zijn nut bewezen heeft;

Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd en cultuur;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van Jongereninformatiepunten (JIP's) wordt met
onmiddellijke ingang opgeheven.

Leuven, 5 april 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 8 april 2011
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Nr. 12 Provinciedomein Kessel-Lo: aanpassing tarief ploeterbad 
niet-Vlaams-Brabanders
(Directie recreatie - dienst 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 de toegang en het 
zwembad van de provinciedomeinen;

Gelet op het raadsbesluit van 4 maart 2008 ter aanvulling van de tarieven voor de algemene toegang 
en het zwembad van de provinciedomeinen;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 17 februari 2011;

Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie d.d. 15 maart 2011;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
De tarieven voor de toegang voor het ploeterbad in het Provinciedomein Kessel-Lo worden 
gewijzigd zoals bepaald in de bijlage bij het raadsbesluit.

Art. 2
Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2011.

Leuven, 5 april 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 13 april 2011
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Bijlage Provinciedomein Kessel-Lo: tariefwijziging

- 12-jarigen: ongewijzigd, nl. 2 euro toegangsprijs ongeacht woonplaats

+12-jarigen: aanpassing tarief, nl. verhoging niet-Vlaams-Brabanders 

Volwassenen Vl.-Brabant Volwassenen niet Vl.-
Brabant

Huizingen 2 euro 7 euro 
Kessel-Lo - VROEGER 2.5 euro 4 euro
Kessel-Lo - HUIDIG 2.5 euro 8 euro 

Groepen >12 personen: aanpassing tarief, nl. verhoging niet-Vlaams-Brabanders

Volwassenen Vl.-Brabant Volwassenen niet Vl.-
Brabant

Huizingen 1.5 euro 5 euro 
Kessel-Lo - VROEGER 2 euro 3 euro
Kessel-Lo - HUIDIG 2 euro 6 euro

10-beurtenkaart: aanpassing tarief, nl. verhoging niet-Vlaams-Brabanders

Volwassenen Vl.-Brabant Volwassenen niet Vl.-
Brabant

Huizingen 15 euro 60 euro 
Kessel-Lo - VROEGER 20 euro 35 euro
Kessel-Lo - HUIDIG 20 euro 64 euro
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