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Nr. 28 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(STAF – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT
Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 12 december 2017

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 115 Bespreking budgetopmaak 2018 en meerjarenplanning:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 142 IGO: algemene vergadering op donderdag 21 december 
2017 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 143 Vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger in de 
Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IGO:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 144 Vervreemding ICT materiaal naar aanleiding van het 
Vlaams Regeerakkoord:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 145 Statutenwijziging Interleuven IGS:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 148 Afschaffing reglementen m.b.t. persoonsgebonden 
bevoegdheden - uitkantelende diensten:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 149 Bijakte overeenkomst tweede pensioenpijler voor 
contractuele uitkantelaars:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 137

BESLOTEN VERGADERING:

Ruiling delen van de bedding van de Kesterbeek te 
Zemst:
goedkeuring
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Nr. 29 Afschaffing reglementen m.b.t. persoonsgebonden bevoegdheden - 
uitkantelende diensten
(STAF – juridische dienst)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het provinciedecreet en in het bijzonder artikel 42, §3, 1ste lid;

Gelet op het decreet betreffende de vernieuwde taakstelling van de provincies goedgekeurd op 9 
november 2016 door het Vlaams Parlement; 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2018 de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden worden 
overgedragen naar Vlaanderen; 
Overwegende dat deze overdracht gevolgen heeft voor de provinciale reglementen met betrekking tot 
deze bevoegdheden; 
Overwegende dat de provincie niet meer bevoegd is om besluiten te nemen op basis van reglementen 
met betrekking tot persoonsgebonden bevoegdheden;
Overwegende dat er vanaf 2018 ook geen provinciaal budget meer is voor de toekenning van 
subsidies voor deze bevoegdheden; 
Overwegende dat de provinciale reglementen van de diensten jeugd, cultuur, erfgoed, sport, welzijn 
en kansenbeleid met betrekking tot de persoonsgebonden bevoegdheden hun grondslag verliezen 
gelet op de materiële onbevoegdheid van de provincie voor deze materies vanaf 1 januari 2018; 
Overwegende dat het derhalve omwille van de rechtszekerheid aangewezen is om deze reglementen 
af te schaffen; 
Overwegende dat de volgende reglementen betrokken zijn: 

A) Voor de dienst cultuur

1) Reglement inzake subsidies aan culturele koepels in Vlaams-Brabant;
2) Reglement betreffende het provinciaal toneeltornooi;
3) Provinciaal orkestentornooi Vlaams-Brabant;
4) Reglement betreffende de provinciale tornooien voor koren;
5) Provinciaal reglement bibliotheeksubsidies;

B) Voor de dienst jeugd

6) Provinciaal reglement ter ondersteuning van podiumkansen voor jong Vlaams-Brabants talent;
7) Overgangssubsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit 

specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement);

C) Voor de dienst cultuur en de dienst jeugd

8) Provinciaal reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies.
9) Provinciaal reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingssubsidies;
10) Provinciaal reglement inzake subsidies voor intergemeentelijke projecten jeugd en cultuur in 

Vlaams-Brabant;

D) Voor de dienst erfgoed

11) Provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in bovenlokale of gezamenlijke 
erfgoeddepots;

12) Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse culturele 
archiefinstellingen op regionaal niveau;

13) Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse musea op 
regionaal niveau;

14) Provinciaal reglement betreffende het uitlenen van presentatie- en klimaatregistratiemateriaal 
voor de museumsector;
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E) Voor de dienst kansenbeleid
15) Reglement betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerking in het kader van 

een alcohol- en drugpreventiebeleid;
16) Provinciaal reglement lokale sensibilisering armoedebestrijding;

F) Voor de dienst sport

17) Provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor personen met een handicap en 
vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen;

G) Voor de dienst welzijn

18) Provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringssubsidie voor initiatieven 
kinderopvang;

19) Reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven opvoedingsondersteuning 
tijdens de Vlaamse ‘week van de opvoeding’;

20) Provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringssubsidie voor voorzieningen 
in de bijzondere jeugdbijstand;

21) Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe dagopvanginitiatieven voor 
ouderen;

22) Provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van investerings- en uitrustingstoelagen 
voor voorzieningen voor personen met een handicap;

23) Reglement betreffende de subsidiëring van vernieuwende projecten in de welzijnssector;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
De volgende provinciale reglementen worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2018:

1) Reglement inzake subsidies aan culturele koepels in Vlaams-Brabant;
2) Reglement betreffende het provinciaal toneeltornooi;
3) Provinciaal orkestentornooi Vlaams-Brabant;
4) Reglement betreffende de provinciale tornooien voor koren;
5) Provinciaal reglement bibliotheeksubsidies;
6) Provinciaal reglement ter ondersteuning van podiumkansen voor jong Vlaams-Brabants talent;
7) Overgangssubsidiereglement ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren uit 

specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement);
8) Provinciaal reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies.
9) Provinciaal reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingssubsidies;
10) Provinciaal reglement inzake subsidies voor intergemeentelijke projecten jeugd en cultuur in 

Vlaams-Brabant;
11) Provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in bovenlokale of gezamenlijke 

erfgoeddepots;
12) Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse culturele 

archiefinstellingen op regionaal niveau;
13) Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse musea op 

regionaal niveau;
14) Provinciaal reglement betreffende het uitlenen van presentatie- en klimaatregistratiemateriaal 

voor de museumsector;
15) Reglement betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerking in het kader van 

een alcohol- en drugpreventiebeleid; 
16) Provinciaal reglement lokale sensibilisering armoedebestrijding;
17) Provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor personen met een handicap en 

vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen;
18) Provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringssubsidie voor initiatieven 

kinderopvang;
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19) Reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven opvoedingsondersteuning 
tijdens de Vlaamse ‘week van de opvoeding’;

20) Provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringssubsidie voor voorzieningen 
in de bijzondere jeugdbijstand;

21) Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe dagopvanginitiatieven voor 
ouderen;

22) Provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van investerings- en uitrustingstoelagen 
voor voorzieningen voor personen met een handicap;

23) Reglement betreffende de subsidiëring van vernieuwende projecten in de welzijnssector;

Leuven, 12 december 2017

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter


