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Nr. 13 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 19 juni 2018 
 

  
Voorstel 

nr. 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 
1 

 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
Voorstel nr. 47 

 
 

Voorstel nr. 48 
 
 

Voorstel nr. 49 
 
 

Kennisgeving nr. 50 
 
 

Voorstel nr. 51 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel nr. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel nr. 53 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel nr. 54 

 
Aanpassing eerste reeks budgetwijzigingen 2018: 
goedkeuring 

 
2e budgetwijziging 2018: 
goedkeuring 

 
Jaarrekening 2017: 
goedkeuring 

 
Decretale rapportering 2018: 
kennisneming 

 
Raamovereenkomst voor het leveren van sanitaire 
producten (dispensers en verbruiksartikelen) voor alle 
provinciale instellingen van het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek, de 
voorwaarden en de wijze van gunnen: 
goedkeuring 

 
Dienstenopdracht voor de uitvoering van dagelijkse 
en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, 
incl. de reiniging van de ramen, ruiten en koepels, 
voor alle instellingen van het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). Goedkeuring 
van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen: 
goedkeuring 

 
Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een 
brandverzekering voor alle diensten en instellingen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant 
(raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek en 
de voorwaarden en wijze van gunnen: 
goedkeuring 

 
Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams- 
Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het 
leveren, plaatsen, verhuren en omnium technisch 
onderhouden van warme drankenautomaten met vaste 
wateraansluiting, inclusief opvullen met 
verbruiksgoederen en reinigen, waarbij het 
Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid 
optreedt als opdrachtencentrale. Goedkeuring: 
goedkeuring 
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9 Voorstel nr. 55 Raamovereenkomst voor het ophalen, het vervoer en 
de verwerking van verschillende afvalstromen voor 
alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden 
en wijze van gunnen: 
goedkeuring 

 

10 
 

Voorstel nr. 56 
 

Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams- 
Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het 
aanmaken, verdelen, beheren en innen van 
elektronische maaltijdcheques waarbij het 
Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid 
optreedt als opdrachtencentrale: 
goedkeuring 

 

11 
 

Voorstel nr. 57 
 

Raamovereenkomst voor de levering van 
gerobotiseerde totaalstations, GNSS-ontvangers, 
controllers en toebehoren voor de dienst gebouwen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze 
van gunnen: 
goedkeuring 

 

12 
 

Voorstel nr. 58 
 

Goedkeuring voorontwerp restauratie kasteel 
Huizingen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen 
voor de heraanleg van de roeisteigers in de 
kasteelvijver Huizingen: 
goedkeuring 

 

13 
 

Voorstel nr. 59 
 

Aanleg nutsleidingen nieuw serregebouw De Wijnpers 
te Leuven. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen: 
goedkeuring 

 

14 
 

Voorstel nr. 60 
 

Vernieuwen daken langsgebouw provinciehuis: 
goedkeuring 

 

15 
 

Voorstel nr. 61 
 

Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader 
van de realisatie van fietssnelweg F25 Aarschot- 
Leuven. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden 
en wijze van gunnen en goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst: 
goedkeuring 

 

16 
 

Voorstel nr. 62 
 

Uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos te 
Grimbergen. Goedkeuring aangepaste bestek en 
vaststellen wijze van gunning: 
goedkeuring 

 

17 
 

Voorstel nr. 63 
 

Verkoop delen van percelen te Galmaarden aan 
Vlaamse Milieumaatschappij en aanstellen 
commissaris Afdeling Vastgoedtransacties: 
goedkeuring 

 

18 
 

Voorstel nr. 64 
 

Erfpachtovereenkomst met Pro Natura te Pamel: 
machtiging tot aanpassingen door de deputatie 
goedkeuring 

 

19 
 

Voorstel nr. 65 
 

Erfpacht met CGG Ahasverus voor het gebouw 
‘Ahasverus/De Poort’ te Halle: 
goedkeuring 
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20 Voorstel nr. 66 VERA - goedkeuring jaarrekening 2017: 
goedkeuring 

 
21 Voorstel nr. 67 Jaarvergadering Riobra 2018: 

goedkeuring 
 

22 Voorstel nr. 68 Hofheide igs: algemene vergadering op 27 juni 2018: 
goedkeuring 

 
23 Voorstel nr. 69 IGO igs: algemene vergadering en statutaire algemene 

vergadering op 22 juni 2018: 
goedkeuring 

 
24 Voorstel nr. 70 Gemeentelijke Holding: algemene vergadering 27 juni 

2018: 
goedkeuring 

 
25 Voorstel nr. 71 Havicrem igs: algemene vergadering op 27 juni 2018: 

goedkeuring 
 

26 Voorstel nr. 72 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist 
Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2017: 
goedkeuring 

 
27 Voorstel nr. 73 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies 

jaarrekening 2017: 
goedkeuring 

 
28 Voorstel nr. 74 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - 

Advies jaarrekening 2017: 
goedkeuring 

 
29 Voorstel nr. 75 GAS - gemengde parkeerinbreuken - eerste evaluatie: 

goedkeuring 
 

30 Kennisgeving nr. 76 Jaarrapport interne controle (organisatiebeheersing) 
2017: 
kennisneming 

 
31 Voorstel nr. 77 Overheidsopdracht voor het maken, drukken en 

bedelen van magazines - goedkeuring bestek en wijze 
van gunnen: 
goedkeuring 

 
32 Voorstel nr. 78 Nieuw subsidiereglement begeleiders arbeidsmatige 

activiteiten: 
goedkeuring 
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Nr. 14             Nieuw subsidiereglement begeleiders arbeidsmatige activiteiten 
(Directie kenniseconomie – dienst economie) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het provinciedecreet; 
 

Gelet op het decreet van 25 april 2015 houdende de werk- en zorgtrajecten; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de werk- en 
zorgtrajecten; 

 
Gelet op het provinciaal reglement inzake de subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant 
van 30 juni 2009; 

 
Overwegende dat een dringende wijziging van het reglement inzake subsidies aan Vlaams-Brabantse 
arbeidszorginitiatieven noodzakelijk is gezien de gewijzigde Vlaamse context en om te voorkomen dat 
de Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven in een vacuüm terecht zouden komen; 

 
Overwegende dat er een aantal knelpunten gedetecteerd kunnen worden in het Vlaamse beleid op 
vlak van arbeidsmatige activiteiten. 

 
 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
 

Artikel 1 
Het ‘Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan begeleiders arbeidsmatige 
activiteiten’, als bijlage bij dit voorstel, wordt goedgekeurd. 

 
Art.2 
Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2019. 

 
Art.3 
Het  provinciaal  reglement  van  30  juni  2009  inzake  de  toekenning  van  subsidies  aan  Vlaams- 
Brabantse arbeidszorginitiatieven, wordt opgeheven met ingang van 31 december 2018. 

 
Leuven, 19 juni 2018 

 
 

Van raadswege: 
 
 
 

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



Datum van goedkeuring van het reglement: 19 juni 2018 
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 1 januari 2019
Datum van publicatie op de website: 25 juni 2018 
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Provinciaal reglement inzake de  toekenning van subsidies aan begeleiders 
arbeidsmatige activiteiten in Vlaams-Brabant 

 
 

Artikel 1 - Doel 
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan begeleiders arbeidsmatige activiteiten (AMA) met zetel in Vlaams-Brabant. 

 
Artikel 2 - Definities: 
§ 1. De definities opgenomen in het decreet van 25 april 2014 houdende werk- en zorgtrajecten, en in 
het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 
25  april  2014  houdende  werk-  en  zorgtrajecten,  wat  betreft  de  activeringstrajecten  en  de 
arbeidsmatige activiteiten, zijn van toepassing op dit reglement. 

 
§ 2. Onverminderd § 1, wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan onder: 

 
1.   AMA-medewerker: personen, ouder dan 18, voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder 

ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door één of meer 
belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard en die 
deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten. 

 
2.   AMA-overeenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten tussen een AMA-medewerker en 

een begeleider arbeidsmatige activiteiten (en eventueel een werkpost). 
 

3.   GBO: Geïntergreerd Breed Onthaal: trajecten voor mensen met een advies ‘niet-toeleidbaar’, 
die worden ingebed in het ‘decreet lokaal sociaal beleid’, zoals bedoeld in artikel 9, 2e lid van het 
decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; 

 
4.   Provinciaal AMA-Samenwerkingsverband (PAS): Het provinciale samenwerkingsverband 

dat inhoudelijke ondersteuning biedt aan alle Vlaams-Brabantse begeleiders arbeidsmatige 
activiteiten. 

 
5.   Rondetafel  Arbeidszorg:  de  samenwerkings-  en  overlegstructuur  die  tot  doel  heeft  het 

overleg en de samenwerking tussen alle organisaties die actief zijn op vlak van ‘werk- en 
zorgtrajecten’ in Vlaanderen te stimuleren en te coördineren, die optreedt als gesprekspartner 
van de hogere overheid en waaraan zowel de vijf Vlaamse provincies deelnemen als de 
federaties van de sectoren die arbeidszorg organiseren. 

 
 

Artikel 3 – Begunstigden 
§ 1. Voor zover de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van § 2, kan de subsidie toegekend 
worden aan: 

1°   De Belgische verenigingen zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de eerste titel van de wet 
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de 
Europese politieke partijen en stichtingen; 

2°   De OCMW’s zoals bedoeld in het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
3°  De stichtingen zoals bedoeld in titel twee van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 

verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en 
stichtingen; 

4°   De   vennootschappen   met   een   sociaal   oogmerk   zoals   bedoeld   het   Wetboek   van 
Vennootschappen van 7 mei 1999; 

5°   De feitelijke verenigingen. 
 

§ 2. De aanvrager dient cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

1°  De aanvrager is gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant; 
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2° Op datum van indiening van de subsidieaanvraag beschikt de aanvrager ofwel over een 
erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten van het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin; ofwel voldoet hij aan de ‘criteria arbeidszorginitiatieven’, zoals 
vastgesteld door de Rondetafel Arbeidszorg die als bijlage 1 bij dit besluit worden gevoegd; 

3°  De begeleider arbeidsmatige activiteiten begeleidt enkel medewerkers die hun woonplaats 
hebben in Vlaams-Brabant; 

4°  De AMA-begeleidingsorganisatie begeleidt de AMA-medewerkers op een eigen werkplek in 
een  collectieve  setting  of  atelier  of  individueel  op  een  externe  werkplek  (supported 
employment of SUEM); 

5°  De begeleider arbeidsmatige activiteiten is door middel van een overeenkomst aangesloten bij 
het PAS. 

 
 

Artikel 4 – Voorwaarden 
 

4.1. Algemeen 
De subsidie kan worden toegekend in de vorm van een forfaitair bedrag en/of in de vorm van een 
premie per dagdeel. 

 
4.2. Subsidie in de vorm van een forfaitair bedrag 

a)   De subsidie in de vorm van een forfaitair bedrag is een economische compensatie voor de tijd 
die de organisatie besteedt aan activiteiten die worden ontwikkeld in het kader van het PAS. 

 
b)   Jaarlijks wordt er een bedrag van 75.000 euro voorbehouden voor deze forfaitaire subsidie die 

aan alle begeleiders arbeidsmatige activiteiten worden toegekend. Dit bedrag wordt verdeeld 
tussen alle begeleider arbeidsmatige activiteiten die voldoen aan de criteria in artikel 2. 

 
c)   De subsidie kan zowel worden aangevraagd door: 

i. de begeleider arbeidsmatige activiteiten met een eigen werkpost; 
ii. de  begeleider  arbeidsmatige  activiteiten  zonder  eigen  werkpost en die uitsluitend 

werkt met de SUEM-methodiek; 
 

d)   De begeleider arbeidsmatige activiteiten zonder werkpost krijgt een bedrag dat 1,5 keer zo 
groot is als het bedrag van de begeleider arbeidsmatige activiteiten met werkpost. 

 
 

4.3. Subsidie in de vorm van een premie per dagdeel 
a)   De subsidie in de vorm van een premie per dagdeel is een economische compensatie voor de 

tijd die de werkpost investeert in de begeleiding van de AMA-medewerker 
 

b)   Deze  subsidievorm  kan  enkel  worden  aangevraagd  door  de  begeleider  arbeidsmatige 
activiteiten met een eigen werkpost. 

 
c)   De begeleider arbeidsmatige activiteiten met een eigen werkpost die ook gebruik maakt van 

de SUEM-methode, kan de subsidie in de vorm van een premie per dagdeel enkel aanvragen 
voor de AMA-medewerkers die in de eigen werkpost worden begeleid. 

 
d)  Indien de AMA-medewerker reeds recht heeft op een AMA-subsidie van het departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, bedraagt de premie 6 euro per 
dagdeel. Indien de AMA-medewerker geen recht geeft op een AMA-subsidie van het 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, bedraagt de 
premie 12 euro per dagdeel. 

 
e)  Om te bepalen hoeveel dagdelen een AMA-medewerker werkt, wordt gekeken naar de AMA- 

overeenkomst. Indien het aantal dagdelen dat een AMA-medewerker werkt, wordt aangepast 
of indien de AMA-medewerker langer dan 3 maanden afwezig is of indien de overeenkomst 
wordt stopgezet, meldt de begeleider arbeidsmatige activiteiten dit aan de provincie. 

f) De subsidie per organisatie bedraagt maximaal 20.000 euro per jaar. 
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Deze subsidie wordt als volgt berekend. 
 

g)   Deze subsidie kan aangevraagd worden: 
i. Voor een periode van maximaal 2 jaar (tenzij er kan aangetoond worden dat blijvende 

ondersteuning noodzakelijk is via de jaarlijkse evaluatie), en 
ii. Voor maximaal 3 dagdelen per week. 

 
h)   Bij de toekenning van de premies worden volgende prioriteiten (in volgorde van belangrijkheid) 

gehanteerd: 
i. Prioriteit   1:   AMA-medewerkers   waarvoor   men   een   Vlaamse   subsidie   heeft 

aangevraagd maar niet heeft bekomen en AMA-medewerkers toegeleid door GTB of 
een andere externe toeleider (andere dan de eigen moederorganisatie), als indicator 
van de niet-categoriale werking; 

ii. Prioriteit 2: AMA-medewerkers in regio’s waar er een ondervertegenwoordiging is; 
iii. Prioriteit  3:  AMA-medewerkers  die  terecht  kunnen  in  activiteiten  waarvan  er  een 

onderaanbod is 
 

Eén maal per jaar wordt het advies gevraagd van het PAS voor het bepalen van de prioriteiten. 
 

De subsidies  kunnen  doorlopend worden  aangevraagd en kunnen worden toegekend zolang de 
daartoe voorziene kredieten dit toelaten. 

 
 

Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
§1. Om een subsidie aan te vragen moet de begeleider arbeidsmatige activiteiten, op straffe van 
verval, een aanvraag indienen uiterlijk op 30 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 
subsidie zal worden aangewend. 

 
1°. Indien de AMA-begeleidingsorganisatie erkend is door het departement Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin (WVG) bevat het aanvraagdossier volgende stukken: 

1°   Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2°   Een bewijs van erkenning van het departement WVG; 
3°   Een door de aanvrager getekende overeenkomst die wordt afgesloten tussen de AMA- 

begeleidingsorganisatie en het PAS. 
 

2°   Indien   de   AMA-begeleidingsorganisatie   niet   erkend   is   door   het   departement   Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin bevat het aanvraagdossier volgende stukken: 

1°   Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; 
2°   De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de AMA-begeleidingsorganisatie en het PAS; 
3°   De statuten van de organisatie; 
4°   Een toelichting over hoe de werking van de organisatie beantwoordt aan de criteria van de 

Rondetafel arbeidszorg. 
. 
3° Enkel volgende digitale wijzen van indiening zijn mogelijk: 

a)   Online  via  www.vlaamsbrabant.be/subsidies.  In  dit  geval  komt  de  datum  van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem; 

b)   Het  per  mail  inzenden  van  het  volledige  aanvraagdossier  naar  het  e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie 

 
§2. De forfaitaire vergoeding wordt volledig uitbetaald van zodra de aanvragen zijn goedgekeurd. 

 
§3. De premie voor de werkpost kan doorlopend worden aangevraagd in de periode van 1 januari 
tot 31 december. De aanvraag gebeurt door de AMA-overeenkomst van de AMA-medewerker te 
bezorgen aan de provincie. Deze overeenkomst bevat het wekelijks werk uurrooster van de AMA- 
medewerker. 
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De premie wordt in 2 fasen uitbetaald. Het eerste deel van de subsidie wordt uitbetaald voor de AMA- 
medewerkers die gedurende de periode van januari tot juni arbeidsmatige activiteiten doen. Het 
tweede deel van de subsidie wordt uitbetaald voor de AMA-medewerkers die van juli tot december 
arbeidsmatige activiteiten doen. 

 
 

Artikel 6 - Beoordelingsprocedure 
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

 
§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de AMA-overeenkomsten worden de prioriteiten van 
artikel 3 gehanteerd. 

 
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. 

 
 

Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten 
Het forfaitaire gedeelte van de subsidie wordt toegekend na goedkeuring van de aanvraag en wordt 
volledig vereffend bij toekenning. 

 
De premie per dagdeel wordt in twee delen uitbetaald, voor de prestaties in de eerste en de tweede 
jaarhelft. 

 
De  provinciale  subsidie  wordt  overgeschreven  op  de  door  de  aanvrager  vermelde  post-  of 
bankrekening. 

 
 

Artikel 8 - Verantwoordingsprocedure 
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd. 

 
§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag: 

1°   wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
2°   geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren; 

3°   worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur: 
a)   een kort evaluatieverslag; 
b)   een   door   beide   partijen   ondertekende   overeenkomst   tussen   de   begeleider 

arbeidsmatige activiteiten en het PAS; 
c)   de  bewijsstukken  die  vermeld  worden  in  het  toekenningsbesluit,  maar  niet  in  dit 

reglement beschreven staan. 
 

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 28 februari (of 29 februari in een schrikkeljaar) van het jaar 
volgend op het jaar van toekenning van de subsidie digitaal ingediend worden: 

a)   Ofwel online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies 
b)   Ofwel per mail naar het e-mailadres vermeld op het formulier voor het eindverslag 

 
 

Artikel 9 - Sancties 
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend. 

 
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager: 

1°   een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft; 
2°   onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt; 
3°  de in artikel 8. § 4. voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft. 
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§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd: 
1°   de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie; 
2°   de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies; 
3°  de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie. 

 
§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit 
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 
de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs. 
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan de provincie. 

 
Artikel 10 - Opheffingsbepalingen 
Het  provinciaal  reglement  van  30  juni  2009  inzake  de  toekenning  van  subsidies  aan  Vlaams- 
Brabantse arbeidszorginitiatieven, wordt opgeheven met ingang van 31 december 2018. 

 
Artikel 11 - Overgangsbepalingen 
Voor de aanvragen ingediend voor 1 januari 2018 blijven de voorwaarden van het reglement van 30 
juni 2009 inzake de toekenning van subsidies aan Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven, van 
toepassing. 

 
Voor  de  aanvragen  ingediend  voor  1  januari  2018,  zal  van  de  provinciale  subsidie  dat  deel  in 
mindering worden gebracht ten belope van de Vlaamse subsidie en worden teruggevorderd. 

 
Artikel 12 - Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019. 
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Bijlage 1 - Criteria arbeidszorginitiatief 
 
 
 

CRITERIA ARBEIDSZORGINITIATIEF 
 

De  opgesomde  criteria  zijn  de  minimale  voorwaarden  waaraan  een  arbeidszorg-initiatief  moet 
voldoen. Om dit te realiseren is evenwel een degelijke financiering noodzakelijk. Dit geldt des te meer 
voor de streefdoelen, die daarom niet bindend zijn. 

 
Het arbeidszorginitiatief 

 
1.   Biedt arbeid op maat 

 
Criteria 

1.1 Het arbeidszorginitiatief biedt arbeid op maat aan voor wie een vraag heeft naar 
arbeid maar momenteel niet op de arbeidsmarkt terecht kan of mag. 

1.2 De arbeidsmatige activiteiten zijn maatschappelijk zinvol: producten of diensten 
zijn gericht op externe klanten. 

1.3 De arbeidsmatige activiteiten vervangen geen bezoldigde arbeid. 
1.4 Een  arbeidszorginitiatief  moet  minimaal  20  uren  arbeidsmatige  activiteiten  per 

week kunnen aanbieden, gespreid over minstens 4 dagen per week. 
Streefdoel 

1.5 Het arbeidszorginitiatief streeft via een netwerk met andere initiatieven in de regio 
naar een gedifferentieerd aanbod van arbeidsmatige activiteiten. 

 
2.   Biedt zorg op maat. 

 
Criteria 

2.1 De ondersteuning van arbeidszorgmedewerkers blijft niet beperkt tot een louter 
arbeidsgerelateerde ondersteuning. Ook de leefwereld en persoonlijke 
problematiek van de arbeidszorgmedewerker komt aan bod. 

2.2 Er    wordt    gewerkt    met    persoonlijke    begeleidingsplannen    waarin    de 
zorgondersteuning wordt opgenomen. 

2.3 De begeleiders van de arbeidszorgmedewerkers hebben de vaardigheden om te 
observeren wat de problemen van de arbeidszorgmedewerkers zijn. Zij zijn tijdens 
de activiteiten steeds aanspreekbaar door de arbeidszorgmedewerker. 

2.4 De    begeleiders    beschikken    over    de    nodige    competenties    voor    deze 
ondersteuningsopdracht. 

 
Streefdoel 

2.5 De begeleiders doen aan proactieve opvolging van de arbeidszorgmedewerkers. 
 

 
3.   Biedt vrijwillige maar niet vrijblijvende arbeid 

 
Criteria 

3.1 Het   arbeidszorginitiatief   sluit   een   arbeidszorgovereenkomst   af   met   elke 
doelgroepmedewerker waarin alle wederzijdse rechten en plichten geregeld zijn. 

3.2 Het arbeidszorginitiatief maakt gebruik van een huishoudelijk reglement 
3.3 Het arbeidszorginitiatief beschikt over de vereiste verzekeringen en draagt zorg 

voor minimale    veilige    en    hygiënische    werkomstandigheden    voor    de 
arbeidszorgmedewerker. 

3.4 Het arbeidszorginitiatief waakt er over dat door deelname aan de arbeidszorg- 
activiteiten de uitkering van de arbeidszorgmedewerker niet in het gedrang komt. 
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3.5 De  arbeidszorgmedewerker  betaalt  geen  persoonlijke  bijdrage  om  te  kunnen 
deelnemen aan arbeidszorg. 

 
Streefdoel 

3.6 De onkosten van de arbeidszorgmedewerker gerelateerd aan de deelname aan 
arbeidszorg worden gecompenseerd. 

 
4.   Werkt trajectmatig 

 
Criteria 

4.1 Het  arbeidszorginitiatief  laat  externe  traject-  en  doelgroepbewaking  toe  om  te 
garanderen dat arbeidszorg voor de betrokken arbeidszorgmedewerker de juiste 
oplossing is. . 

4.2 De  arbeidszorgmedewerker  is  bereid  om  in  een  traject  en  een  persoonlijk 
begeleidingsplan te stappen. 

4.3 In samenspraak met elke arbeidszorgmedewerker wordt minimaal een individueel 
begeleidingsplan inzake arbeid en zorg opgemaakt waarin het traject van de 
arbeidszorgmedewerker wordt opgenomen. 

4.4 Het    arbeidszorginitiatief    biedt    de    garantie    op    terugkeer    naar    het 
arbeidszorginitiatief indien een doorstroom niet blijvend blijkt te zijn 

Streefdoel 
4.5 Het  arbeidszorginitiatief  biedt  trainings-  en  vormingsmodules  aan  voor  de 

arbeidszorgmedewerker. 
 
 
 
 

5.   Werkt niet categoriaal 

 
Criteria 

5.1 Het inkomensstatuut van de arbeidszorgmedewerker vormt geen 
uitsluitingcriterium voor deelname aan het arbeidszorginitiatief. 

Streefdoel 
5.2 Het arbeidszorginitiatief staat open voor een doelgroep met een diversiteit aan 

problematieken. 

 
6.   Werkt inclusief 

 
Criteria 

6.1 Het  arbeidszorginitiatief  biedt  begeleiding  gericht  op  het  versterken  van  de 
persoonlijke autonomie van de arbeidszorgmedewerker, wat is opgenomen in het 
persoonlijk begeleidingsplan 

6.2 Arbeidszorg      wordt      georganiseerd      in      omstandigheden     waarbij     de 
arbeidszorgmedewerker niet is afgesloten van de maatschappij. 

 
Streefdoel 

6.3 In  de  organisatie  van  arbeidszorg  wordt  een  duidelijk  voelbaar  onderscheid 
gemaakt tussen “wonen”, “vrije tijd” en “werken” 
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7.   Ingebed in een regionaal netwerk 

 
Criteria 

7.1 Het arbeidszorginitiatief neemt actief deel aan een regionaal of provinciaal netwerk 
arbeidszorg, waarin minimaal de andere arbeidszorginitiatieven vertegenwoordigd 
zijn. 

Streefdoel 
7.2 Alle relevante actoren met betrekking tot arbeid en zorg uit de regio en/of de 

provincie worden bij het netwerk betrokken. 
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Nr. 15 Politieverordeningen 
Gemeenten Leuven en Galmaarden 

 
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD – GEMEENTE LEUVEN – ZITTING VAN 28 MEI 2018 
Gecoördineerd politiereglement – Rubriek 2.5 Dieren – Wijziging – Goedkeuring (2018_GR_00218) 

 
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD – GEMEENTE GALMAARDEN – ZITTING VAN 29 MEI 2018 
Aanvullend verkeersreglement: plaatsen van parkeerverbod (E3) met onderbord Type IV 
‘uitgezonderd laden en lossen’ en parkeerbord voor bussen (E9D) ter hoogte van de Schoolstraat 3 en 
5 te 1570 Tollembeek 


