
1

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 16 mei 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Georgios Karamanis, mevrouw Lucia Dewolfs, mevrouw Katleen Bury; provincieraadsleden.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat er geen schriftelijke vragen meer beantwoord werden sinds de 
provincieraad van 25 april 2017.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen met nrs. 49 t.e.m. 53 bij hem werden ingediend.

Voorstel nr. 54 werd op 11 mei 2016 toegevoegd via de aanvullende agenda van de provincieraad van 
16 mei 2017.

Op 11 mei 2017 diende mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede, namens de N-VA-fractie, 
kennisgeving nr. 55 in inzake het mondelinge en schriftelijke verslag uitgebracht door de provinciale 
vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Havicrem. Ook deze kennisgeving werd toegevoegd 
aan de agenda van de provincieraad van 16 mei 2017.

Op 14 mei 2017 diende de heer Jan Laeremans amendement nr. 49/1 in met betrekking tot het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brabantnet - Sneltram A12'.

Verschuivingen binnen de provincieraad

De voorzitter deelt mee dat, naar aanleiding van het ontslag van de heer François Van Hoobrouck-
d’Aspre als provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant, enkele wijzigingen dienen te gebeuren 
binnen de provincieraad.

Hij zegt dat hij op 25 april 2017 in kennis werd gesteld van het ontslag van de heer François Van 
Hoobrouck-d’Aspre als provincieraadslid van Vlaams-Brabant en vraagt de provincieraad hiervan akte 
te nemen.

Vervolgens deelt hij mee dat de heer Olivier Joris opvolger is van de heer François Van Hoobrouck-
d’Aspre in nuttige volgorde van de verkiezingsuitslag. Om zijn eed als provincieraadslid te kunnen 
afleggen en het mandaat van provincieraadslid te kunnen opnemen, dienen de geloofsbrieven van de 
heer Joris te worden onderzocht.
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De voorzitter gaat over tot de loting en samenstelling van een tijdelijke commissie, belast met het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Olivier Joris.

De tijdelijke commissie bestaat uit:
- de heer Willy Smout;
- mevrouw Ingrid Claes;
- mevrouw Annita Vandebroeck;
- de heer Geert Schellens;
- mevrouw An Hermans.

De voorzitter schorst de openbare vergadering om het onderzoek van de geloofsbrieven mogelijk te 
maken.

De openbare zitting wordt hervat.

De voorzitter vraagt de verslaggever van de tijdelijke commissie om de conclusies van het onderzoek 
van de geloofsbrieven kenbaar te maken.

Mevrouw Hermans, verslaggeefster van de tijdelijke commissie, zegt dat de commissie is overgegaan 
tot het bijkomend onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Olivier Joris. De heer Joris is opvolger 
in nuttige volgorde van de lijst waartoe de heer François Van Hoobrouck-d’Aspre behoorde. De heer 
François Van Hoobrouck-d’Aspre nam immers ontslag als provincieraadslid.

Ze zegt dat de commissie tevens heeft vastgesteld dat, sinds 14 oktober 2012, de heer Olivier Joris 
niet opgehouden heeft de verkiesbaarheidsvoorwaarden, voorgeschreven door het decreet, te 
vervullen en dat er geen enkele onverenigbaarheid bestaat met het uitoefenen van het mandaat van 
provincieraadslid.

Bijgevolg stelt de tijdelijke commissie voor de heer Olivier Joris te installeren in de hoedanigheid van 
provincieraadslid.

De voorzitter legt de conclusies van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Olivier Joris ter 
stemming voor.
De conclusies van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Olivier Joris worden bij 
hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 64 stemmen, zoals weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

De voorzitter nodigt de heer Joris uit om zijn eed af te leggen.

De heer Joris zweert de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te komen.

De voorzitter deelt tevens mee dat, door de aanstelling van de heer Olivier Joris als opvolger van de 
heer François Van Hoobrouck-d’Aspre, tevens enkele verschuivingen dienen te gebeuren in de 
vertegenwoordigingen van de UF-fractie in de verschillende raadscommissies.
De UF-fractie diende hiervoor een akte van voordracht in.

De wijzigingen betreffen:

1. Raadscommissie I: welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid

Effectief lid Plaatsvervangend lid
De heer Philippe Thiéry De heer Georgios Karamanis

2. Raadscommissie II: jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen

Effectief lid Plaatsvervangend lid
Mevrouw Nicole Geerseau-Desmet De heer Philippe Thiéry
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3. Raadscommissie III: ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit

Effectief lid Plaatsvervangend lid
Mevrouw Nicole Geerseau-Desmet De heer Philippe Thiéry

4. Raadscommissie IV: land- en tuinbouw en leefmilieu

Effectief lid Plaatsvervangend lid
De heer Georgios Karamanis De heer Frédéric Petit

5. Raadscommissie V: financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica

Effectief lid Plaatsvervangend lid
De heer Frédéric Petit De heer Olivier Joris

6. Raadscommissie VI: infrastructuur, waterbeleid en patrimonium

Effectief lid Plaatsvervangend lid
De heer Georgios Karamanis Mevrouw Nicole Geerseau-Desmet

7. Raadscommissie VII: regionaal beleid en economie

Effectief lid Plaatsvervangend lid
De heer Olivier Joris De heer Frédéric Petit

8. Raadscommissie VIII: onderwijs, PIVO en veiligheid

Effectief lid Plaatsvervangend lid
Mevrouw Nicole Geerseau-Desmet De heer Georgios Karamanis

De voorzitter vraagt de provincieraad akte te nemen van de wijzigingen van de vertegenwoordigingen 
van de UF-fractie binnen de verschillende raadscommissies.

De provincieraad neemt akte van deze wijzigingen.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 25 april 2017 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede heeft een opmerking bij de notulen van voorstel 43 met 
betrekking tot de statutenwijziging van Haviland. Ze stelt dat haar fractie heel wat vragen stelde tijdens 
de provincieraad van 25 april 2017 maar amper een antwoord kreeg. Ze meent dat ze had begrepen 
dat de gedeputeerde voor bepaalde zaken opzoekingswerk zou laten verrichten, waarvan het 
resultaat in de notulen van de betreffende provincieraad zou verschijnen. Ze maakt de vergelijking met 
verslagen van bepaalde commissies waarin de antwoorden, op onbeantwoorde vragen, worden 
opgenomen. Bijgevolg herhaalt ze de vragen die reeds werden geformuleerd tijdens de provincieraad 
van 25 april 2017. Vooreerst vraagt ze waarom het standpunt van de deputatie, met betrekking tot het 
niet-goedkeuren van de statuten over de uittreding van de provincie, niet terug te vinden is in de 
notulen van de deputatie.

Mevrouw Lemonnier, fractievoorzitter van de sp.a.-fractie, antwoordt dat de betreffende brief samen 
met de deputatie en de tien vertegenwoordigers uit de raad van bestuur van Haviland werd opgesteld, 
waarna de betreffende vertegenwoordigers de brief hebben ondertekend.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat dit niet de kern van de zaak is. Ze zegt dat tijdens 
de provincieraad van 25 april 2017 werd meegedeeld dat dit standpunt werd besproken tijdens de 
deputatie, maar stelt vast dat hiervan geen spoor te vinden is in de betreffende notulen. Ze vraagt 
waarom dit punt niet terug te vinden is in de notulen van de deputatie.

De heer De Witte, provinciegouverneur, legt uit dat de deputatie, naast de behandeling van haar 
beslissingen, ook van gedachten wisselt. Het gaat hier dan ook om bedenkingen, waarna contact 
werd opgenomen met de vertegenwoordigers van het provinciebestuur bij Haviland. Hij benadrukt dat 
het hier niet ging om een formele beslissing en dat het initiatief tot het versturen van een brief hieruit is 
voortgevloeid.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt zich af hoe de provincieraad het bestuur van de 
deputatie moet opvolgen als haar standpunten niet in de notulen staan.

De heer De Witte, provinciegouverneur, legt uit dat de notulen een weergave zijn van de genomen 
beslissingen. Hij herhaalt dat het hier niet gaat over een formele beslissing aangezien de deputatie, in 
deze materie, niet het beslissende orgaan is. Hij benadrukt dat de deputatie een zekere bezorgdheid 
had, waarover overleg is gepleegd met de vertegenwoordigers van het provinciebestuur bij Haviland.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt het in deze context vreemd dat geen van de tien leden 
van de provincie in de raad van bestuur in januari melding maakte over de datum van uittreding van 
de provincie uit de intercommunale. Zij leidt hieruit af dat de deputatie de aanzet heeft gegeven voor 
deze brief. Ze stelt dat de brief dit ook aangeeft. Ze citeert: “de deputatie van de provincie Vlaams-
Brabant heeft kennis genomen van…” en “de deputatie verzoekt om…”. Ze zegt dat ze onder een 
dergelijke brief de handtekening van een gedeputeerde verwacht. Bovendien wordt dergelijke 
briefwisseling in principe ook door de provinciegriffier ondertekend. Ze vraagt waarom ook de 
provinciegriffier deze brief niet heeft ondertekend.

De heer De Witte, provinciegouverneur, verduidelijkt dat de beslissingen mede worden ondertekend 
door de provinciegriffier, maar herhaalt dat dit niet gaat over beslissing dan wel over een bezorgdheid 
die werd gemeld.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil eveneens weten vanuit welk kabinet de aangetekende 
zending werd verstuurd. Ook dit antwoord werd niet opgenomen in de notulen van de provincieraad 
van 25 april 2017.

De heer Florquin, gedeputeerde, verzoekt mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede om haar punt 
duidelijk te maken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede antwoordt dat ze het verloop van dit dossier wil kennen, 
omwille van het abnormale karakter ervan.

De heer De Witte, provinciegouverneur, benadrukt dat er wel vaker overleg wordt gepleegd tussen 
vertegenwoordigers van het provinciebestuur, hun intercommunale, de deputatie of zelfs de 
administratie. Dit gebeurt met de intentie om de samenwerking tussen het provinciebestuur en de 
organisaties waarin de provincie vertegenwoordigd is, te bevorderen. Dergelijk overleg moet niet 
noodzakelijk verbonden zijn aan een formele beslissing van de deputatie.

Mevrouw Van Laere vindt dat op lichtzinnige wijze gezegd wordt dat het slechts gaat over een overleg 
en niet over een formele beslissing. Ze stelt dat het hier echter gaat over een decreet dat de datum 
van uittreding van de provincie uit de intercommunale bepaalt. De vertegenwoordigers maakten hier 
noch in de raad van bestuur, noch in de directiecomités melding van. Ze besluit dat de deputatie 
ingaat tegen het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De heer Florquin, gedeputeerde, weerlegt dat er tegen het decreet wordt ingegaan.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede geeft aan dat de betreffende bepaling over de uittreding van 
de provincie uit de intercommunale effectief in het decreet staat. Ze vindt dat het echter geen kwaad 
kan om de betreffende passage te herhalen in de statuten.
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De heer De Witte, provinciegouverneur, voegt toe dat vaak bewust wordt gekozen om in een tekst 
enkel te verwijzen naar een andere tekst in plaats van de passages letterlijk over te nemen. Dit net 
omdat, wanneer die tekst, wet of decreet zou wijzigen, de passage foutief staat genotuleerd in de 
oorspronkelijke tekst. Hij besluit dat verwijzen naar het betreffende decreet het beste is wat men kan 
doen, zo blijft men correct, ook ten aanzien van mogelijke wijzigingen achteraf.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede komt terug op de slotzin van de brief. Ze merkt op dat zowel 
de handtekeningen alsook de slotzin op een volgende bladzijde staan en dat de slotzin bovendien in 
een ander lettertype staat genoteerd. Ze vraagt zich dus af wat er precies eerst was, de brief of de 
handtekeningen. Ze vraagt zich af of de vertegenwoordigers verplicht werden om hun handtekening te 
zetten en of het niet wat te optimistisch is om te denken dat het decreet nu nog zal wijzigen.

De heer Pijpen vraagt aan mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede of zij hem beschuldigt van 
schriftvervalsing.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede ontkent die bewering.

De heer Florquin, gedeputeerde, vraagt zich af waar deze discussie nu over gaat. Hij verwijst naar de 
essentie van de statutenwijziging en legt uit dat de statuten worden aangepast naar aanleiding van de 
oprichting van de afvalintercommunale Intradura. Hij stelt dat dit voor het arrondissement Halle-
Vilvoorde een belangrijke stap is. Hij legt uit dat door deze oprichting opnieuw een samenwerking tot 
stand komt tussen de gemeenten van het arrondissement. Hij vindt het dan ook betreurenswaardig 
dat op deze manier aan politiek wordt gedaan. Net door dergelijke discussies over futiliteiten krijgen 
mensen een afkeer van ‘de politiek’.

De voorzitter vestigt de aandacht op het feit dat het hier om de goedkeuring van de notulen gaat en 
benadrukt dat de discussies uit de vorige provincieraad niet hoeven herhaald te worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede stelt dat de provincieraad, conform de statuten van Haviland, 
binnen 90 dagen een antwoord moesten formuleren. Ze stelt dat de gedeputeerde tijdens de vorige 
provincieraad heeft beloofd dit te onderzoeken en is dan ook benieuwd naar de bevindingen.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat dit werd nagekeken door de juridische dienst. Hij stelt 
dat er twee verschillende interpretaties mogelijk zijn wat die 90 dagen betreffen. Ofwel gaat het over 
de kennisgeving op zich, in het kader van de algemene vergadering, ofwel de 90 dagen in het kader 
van de kennisgeving én de beslissing van de leden van de algemene vergadering. Hij geeft toe dat dit 
voor interpretatie en dus ook voor discussie vatbaar is, maar zegt dat het niet klaar en duidelijk in het 
decreet staat.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat de gedeputeerde een antwoord geeft dat niet 
overeenstemt met wat in de brief van Haviland staat. Ze is tevreden met het antwoord inzake de 
oprichting van Intradura en de uiteindelijke splitsing van Haviland in een opdrachthoudende en een 
dienstverlenende tak. Ze zegt dat de tijd echter alles aan het licht brengt en deelt mee dat haar fractie 
de reden heeft vernomen waarom dat bewuste artikel en die bewuste datum niet opgenomen werden 
in de betreffende statutenwijziging. Ze stelt dat vanuit een meerderheidsfractie een vergelijking werd 
gemaakt met een andere opdracht in het decreet in de intergemeentelijke samenwerking nl. dat 
intercommunales al lang gesplitst moesten zijn. Ze zegt dat hier toen ook geen gevolg aan werd 
gegeven en dat zolang dit niet in de statuten staat, dixit iemand van de meerderheidsfractie, men de 
provincie ook niet zal verplichten om op 31 december 2018 uit de intercommunale te treden.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

Er werden geen mondelinge vragen ingediend voor de provincieraad van 16 mei 2017.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 49.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brabantnet - Sneltram A12' - openbaar onderzoek
Dit voorstel werd op 9 mei 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en 
mobiliteit.
Op 14 mei 2017 diende de heer Jan Laeremans amendement nr. 49/1 in met betrekking tot het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brabantnet-Sneltram A12’.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, kadert het dossier in een ruimer mobiliteitsverhaal. Ze legt uit 
dat ook de Vlaamse regering en De Lijn drie verbindingen willen realiseren binnen de provincie 
Vlaams-Brabant, namelijk: Willebroek - Brussel, Jette - luchthaven en Brussel - luchthaven. Ze stelt 
dat, in het kader van het openbaar onderzoek dat loopt van 31 maart 2017 tot en met 29 mei 2017, 
het advies van de provincieraad wordt gevraagd over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Brabantnet – sneltram A12’.

Ze licht toe dat tijdens het openbaar onderzoek infovergaderingen werden gehouden in Meise en 
Londerzeel. Andere betrokken gemeenten zijn Willebroek, Kapelle-Op-Den-Bos, Wemmel en 
Grimbergen. Ze legt uit dat de provincieraad dient na te gaan of dit tramtracé past in het ruimtelijk 
structuurplan. Deze procedure wordt ook gevolgd wanneer gemeentes een RUP opstellen, met 
toetsing aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Ze deelt mee dat de deputatie een gunstig advies 
wenst te verlenen.

De heer Laeremans licht het amendement nr. 49/1 toe. Hij betreurt dat het amendement niet vooraf 
aan de provincieraadsleden werd uitgedeeld. Hij deelt mee dat het amendement wel gepubliceerd 
werd op de deelsite, maar de raadsleden hierover niet werden ingelicht.

Hij zegt verwonderd te zijn dat de deputatie bij dit omvangrijke dossier enkel zegt dat het past in het 
ruimtelijk structuurplan. Hij vindt het jammer dat de deputatie zich niet aansluit bij de 
gemeenteproblematiek en uit vervolgens de bezorgdheden van zijn fractie.

Hij stelt dat, hoewel deze oplossing een groot aantal mensen naar Brussel kan halen en het 
autoverkeer kan verminderen, ook een uittocht uit Brussel naar bijvoorbeeld Londerzeel op gang zal 
komen, met alle problemen van dien.

Hij zegt dat de tramlijn bovendien erg duur is en aanzienlijk veel ruimtebeslag legt. De Vlaams Belang-
fractie ziet een alternatief in de vorm van een tram-bus, die op de pechstrook van de A12 kan rijden. 
Hiervoor dienen bovendien geen sporen te worden aangelegd. Hij benadrukt dat het ruimtebeslag 
problemen met zich meebrengt, waarvan men niet zomaar kan zeggen dat de gemeentes dan maar 
hun bezwaren moeten indienen.

Hij legt uit dat het eerste deel van het amendement handelt over de oprit aan de Plantentuin van 
Meise. Hij zegt dat hier elke dag honderden auto’s de A12 oprijden. Indien deze aansluiting verdwijnt, 
zal het probleem verschuiven naar het kruispunt in Wolvertem, Grimbergen of Strombeek.

Hij beaamt dat op zoek moet gegaan worden naar een veilige oplossing indien de oprit naar de A12 
behouden blijft. Hij denkt hierbij aan verkeerslichten die afgestemd zijn op de komst van de tram of 
een ondertunneling. Het verdwijnen van de oprit lijkt echter een heel slecht idee.

Hij licht verder toe dat in het plan dat nu voorligt ook de Sprietmolen zou moeten verdwijnen. 
Particulieren hebben hierin reeds veel geïnvesteerd en bovendien behoort de molen tot het 
bouwkundig erfgoed. Hij zegt dat de Sprietmolen geen beschermd monument is, maar zijn fractie pleit 
alsnog om de tramlijn op te schuiven, zodat de molen kan gespaard blijven.

Ten laatste is het Beverbos het enige echte stuk groen in de omgeving. Hij stelt dat de A12 daar een 
bredere berm heeft dan tevoren. Hij vindt dat hier een rijstrook kan opgeschoven worden om het bos 
te vrijwaren. Op deze manier zouden ook de landelijk gelegen woningen in de Hazestraat gespaard 
blijven.

Hij besluit dat de Vlaams Belang-fractie geen voorstander is van de tramlijn, maar vraagt ten minste 
aandacht voor de aangehaalde aspecten indien de tramlijn er alsnog zou komen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, dankt de heer Laeremans voor zijn tussenkomst. Ze zegt dat het 
amendement zeer waardevol is, maar dat de insteek van de Vlaams Belang-fractie wordt gesteund 
door de betreffende gemeentebesturen. Ze stelt dat de provincie slechts één van de zovele 
adviesverlenende partners is.

Ze legt uit dat, wat de oprit betreft, De Lijn aan een alternatief werkt. Hierover is echter nog geen 
verdere informatie bekend. Inzake het Beverbos is een verplichte compensatie opgelegd. Voor de 
onteigeningen kan De Lijn alternatieve tracés onderzoeken, maar daar zijn momenteel geen garanties 
voor.
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Ze verduidelijkt dat de provincie zich ook in andere procedures strikt aan haar bevoegdheid houdt. De 
gemeenten en betrokken inwoners hebben immers genoeg mogelijkheden om bezwaar in te dienen. 
De taak van de provincie is de toetsing aan het ruimtelijk structuurplan.

De heer Laeremans begrijpt dat men zich aan de ambtelijke procedure wil houden, maar vraagt om 
het amendement als bijlage bij de brief te steken en de bezorgdheden alsnog over te maken aan de 
Vlaamse Regering.

De heer Troch zegt dat hij geen voorstander is van het voorstel van de heer Laeremans. Dit zou 
immers betekenen dat ook de bezwaren uit alle andere betreffende gemeenten moeten worden 
meegenomen. Hij benadrukt dat het hier gaat om een inhoudelijke afweging van argumenten en niet 
om een politieke beslissing.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede refereert naar de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit die hieraan voorafging. Ze stelt dat de oppositie regelmatig de leden moet leveren voor 
een geldige vergadering. Ze stelt dat de desinteresse van sommige leden van de meerderheid 
betreffende het tramnet van die aard was dat bij aanvang van het agendapunt nog slechts vijf van de 
elf meerderheidsleden aanwezig waren. Ondanks zijn boeiende uiteenzetting moest de directeur van 
De Lijn, Johan Van Looy, met lede ogen toezien hoe de commissieleden van de meerderheid de 
zitting verlieten.

Ze zegt dat de oppositie met zes aanwezige raadsleden op dat moment in de meerderheid was. 
Conform artikel 22 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad kan een raadscommissie 
slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de raadsleden aanwezig is. Ze stelt dat het niet aan 
de oppositie is om deze meerderheid te leveren.

Ze vindt het beschamend dat niemand van de CD&V-fractie nog aanwezig was op het ogenblik dat dit 
punt werd behandeld tijdens de raadscommissies. Ze vraagt zich af of het niet beter is om alle 
raadscommissies af te schaffen en stelt dat het beter is een verenigde raadscommissie te houden ter 
voorbereiding van de provincieraad waar alle dossiers een eerste bespreking krijgen. Zo is er volgens 
haar minder kans dat de meerderheid zich in de minderheid gaat bevinden. 

Ze stelt voorts vast dat van een niet-reglementaire vergadering een verslag wordt opgemaakt, terwijl 
in de notulen van de deputatie vruchteloos gezocht werd naar een standpuntbepaling over de 
statutenwijziging van Haviland. Ze vestigt ook de aandacht op het feit dat een meerderheid van 11 op 
18 raadsleden zelfs niet meer in staat is om in aantal te zijn om geldig te kunnen vergaderen over een 
belangrijk mobiliteitsdossier. Ze besluit dat hiermee nogmaals wordt bewezen dat mandaten boven 
beleid gaan.

De voorzitter beaamt dat raadsleden worden geacht hun mandaat ernstig te nemen. Daar hoort ook 
het bijwonen van raadscommissies bij. Hij stelt dat dit echter een plicht is van alle partijen. Hij roept de 
leden van alle raadscommissies dan ook op om deze taak ernstig te nemen, en te zorgen dat ze bij de 
besluitvorming betrokken zijn. Ook daar dienen ze aanwezig te blijven tot het einde van de 
vergadering.

De heer Troch geeft mee dat het, voor zij die aanwezig waren, toch een interessante raadscommissie 
was. Er vond een boeiende gedachtewisseling plaats over dit dossier.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 49/1 ter stemming voor.
Amendement nr. 49/1 wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 38 stemmen tegen, 6 stemmen 
voor en 21 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De heer Dunon wil weten of er antwoorden zijn op de vragen die de provincie afgelopen jaar had 
tijdens de plenaire vergadering; o.a. over de inname van het landbouwgebied. De aanleg van de tram 
geeft immers een groot ruimtebeslag. Zo zal ongeveer 19 ha agrarisch gebied herbestemd worden. 
Ook heel wat landbouwpercelen gaan verdwijnen. Hij vraagt of er een studie gebeurde die de impact 
van dit tracé in kaart bracht.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit het departement landbouw en visserij hierover enkele 
opmerkingen heeft geformuleerd. Het is nu echter aan de Vlaamse regering om een afweging te 
maken en een beslissing te nemen. De provincie heeft tot nu toe nog geen kennis genomen van een 
beslissing.
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De heer Dunon verifieert of in het afgelopen jaar initiatief werd genomen om een landbouwstudie uit te 
voeren.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, geeft aan dat het de Vlaamse regering is die in dit dossier de 
beslissingen neemt.

De heer Dunon vraagt of dit gaat over bevestigd agrarisch gebied.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verduidelijkt dat het provinciebestuur hierin niet bevoegd is. Ze 
zegt dat deze vraag moet gericht worden aan minister Weyts. De provincie maakt de studie immers 
niet op, zij geeft louter advies in dit dossier. Het is aan de Vlaamse regering om een eindbeslissing te 
nemen.

De heer Dunon haalt aan dat binnen het provinciaal fietsroutenetwerk een fietssnelweg geselecteerd 
werd, parallel aan de A12. Het ruimtelijk structuurplan stelt dat een goede onderlinge verknoping 
complementair is aan de uitbouw van verschillende vervoersnetwerken. De fietsnota integreren in de 
toelichting is dus belangrijk. Hij wenst bijgevolg te weten of er zicht is op de timing om een gelijktijdige 
verankering te voorzien.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, hoopt dat met dit dossier enkele mobiliteitsproblemen worden 
opgelost. Daarom wordt ook voorgesteld om, naast het tramtracé, ook een fietssnelweg te voorzien 
met goede overstapmogelijkheden tussen beide. Ze hoopt dat minister Weyts ook dit zal meenemen, 
maar vooruitlopen op een beslissing is niet mogelijk.

De heer Dunon informeert of hier oog voor was in de plenaire vergadering.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dat de vraag uitgebreid gesteld werd en dat deze 
bezorgdheid werd geuit.

Mevrouw Van Laere vestigt de aandacht op het feit dat er enkele malen vermeld wordt dat de 
provincie belang hecht aan de fietssnelwegen. In het verslag, ter voorbereiding van de plenaire 
vergadering, staat echter dat “een viaduct parallel aan de A12 niet wenselijk is”. Ze vraagt welke 
oplossing dan wel wordt gesuggereerd.

De heer Dehaene, gedeputeerde, geeft aan dat, in overleg met De Lijn, beslist werd dat de 
fietssnelweg langs de andere kant van de Plantentuin wordt voorzien, zodat er minder 
oversteekplaatsten zijn. Daar waar de tram moet oversteken (Londerzeel) is bijgevolg de 
fietsoversteek niet meer nodig. Er zijn uiteraard genoeg fietspaden gerealiseerd naar de haltes toe.

Mevrouw Van Laere vraagt of dit dan ging over een stuk waar een viaduct voorzien is, waar het nog 
niet gemaakt was om een kruispunt te ‘bypassen’. Ze vraagt of het hier gaat over een viaduct dat daar 
zomaar naast lag, zonder dat het nut had. Daarnaast merkt ze op dat er een aantal voorstellen 
werden gedaan aan het ontwerp van het GRUP, maar deelt ze mee dat de betreffende tekst ontbrak. 
Ze vraagt of de tekst als bijlage bij het dossier zat. Ze wijst aan dat het gaat om de bespreking van de 
plan-opties, ze gaat ervan uit dat het een vraag is van de administratie over het oorspronkelijke 
ontwerp van het GRUP. Ze zegt gezocht te hebben naar de aanpassingen van de tekst, maar herhaalt 
dat ze dit document niet heeft terug gevonden.

De voorzitter geeft aan dat dit nagekeken wordt.

Mevrouw Kaspers informeert of Vlaanderen rekening heeft gehouden met de bevindingen of 
opmerkingen van de provincie in verband met de aansluitingen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, laat weten dat de administratie de site aan het onderzoeken is, 
maar dat er een technisch probleem blijkt te zijn.

De voorzitter stelt voor om ondertussen de vragen te inventariseren, zodat de administratie voldoende 
tijd heeft om de zaken op te zoeken.

De heer Rennen merkt op dat hij binnen het advies nergens een visie over voet- en buurtwegen 
terugvindt. Hij vraagt of dit onderzocht werd in dit dossier.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat dit in de plenaire vergadering werd opgemerkt.

De heer Rennen wenst te weten of dit betekent dat er geen voet- of buurtwegen zijn.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verduidelijkt dat er bij de Vlaamse regering op aangedrongen 
wordt om dit te onderzoeken, indien die voet- en buurtwegen erdoor lopen.

De heer Van den Cruijce haalt het eindstuk van het tramtracé aan. Hij stelt dat, als men van 
Antwerpen komt aan de rechterkant, de fietssnelweg aan de linkerkant van de A12 komt te liggen. Dit 
traject gaat op het einde bijgevolg een beetje weg van de A12 en komt vervolgens uit bij parking C.

Hij vraagt hoe de interactie wordt behouden tussen de tram- en fietsroute aangezien er slechts één 
fietsbrug is in Meise. De volgende mogelijkheid om over te steken is pas ter hoogte van de Romeinse 
Steenweg. Als die uitkomt bij parking C, lijkt dat het eindpunt van het tracé. Hij wenst te weten of daar 
een overstapmogelijkheid wordt voorzien.

De heer De Witte, gouverneur, wijst erop dat het hele concept net inhoudt dat de tram doorrijdt tot 
Brussel-Noord. De Lijn heeft vastgesteld dat de meeste mensen geen overstap nodig hebben, dat het 
gaat van Willebroek naar Brussel-Noord.

De heer Van den Cruijce wenst te weten of daar dan een parallel proces bezig is in het Brussels 
gewest.

De heer De Witte, provinciegouverneur verduidelijkt dat in dit project constant overleg is tussen de 
Brusselse en de Vlaamse overheid.

De heer Van den Cruijce vraagt vervolgens of onze fietssnelweg gaat divergeren van de tramroute. 
Als je de haltes van de tram wil bereiken met de fiets ligt dit de laatste drie kilometer vrij ver uit elkaar. 
Dit maakt dat de samenwerking tussen de beide trajecten daar eigenlijk ontbreekt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat, wat de verbinding met parking C betreft, aan die kant 
van de A12 een oversteek is voorzien. Hij benadrukt dat de fietssnelweg inderdaad hoofdzakelijk links 
zal lopen, maar dat er alsnog oversteekplaatsen werden voorzien.

De heer Van den Cruijce informeert of er al zicht is op een timing.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt hoe sneller hoe liever.

De heer De Haes verwijst naar de referentiesituatie op blz. 124 van bijlage 14 bij dit dossier over het 
gemotoriseerd vervoer. Hij vraagt hoe dit kadert binnen het ruimtelijk structuurplan van de deputatie. 
Hij vraagt of, als de tram er komt en als die verkeersstromen een effect hebben op de inplanting, wat 
het effect is op het eigenlijke ruimtelijke structuurplan en hoe die zich tegenover elkaar verhouden. Hij 
stelt vast dat er een groot aantal studies gedaan zijn naar de impact van verkeersstromen. Hij vraagt 
of het de bedoeling is van het advies van de provincie om na te gaan of het GRUP/MER in 
overeenstemming is met het PRUP.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de provincie moet nakijken of het tracé ruimtelijk 
past in het ruimtelijk structuurplan. Ze stelt dat de andere vragen best in een ander plenum worden 
gesteld. Ze benadrukt dat alle genoemde elementen op tafel liggen van minister Weyts. Ze benadrukt 
dat de aanleg van dit tracé een initiatief is van de Vlaamse regering en dat het bijgevolg ook andere 
instanties zijn die de verkeersstromen onderzoeken.

Mevrouw Van Laere merkt op dat in het voorstel wordt vermeld: “gelet op het voorwaardelijk gunstig 
advies uitgebracht door de deputatie van Vlaams -Brabant op 4 juli 2016 …” terwijl de administratie 
deze nota heeft opgemaakt.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verduidelijkt dat het reeds jaren de gewoonte is dat de 
administratie wordt gedelegeerd om naar dergelijke plenaire vergaderingen te gaan. De administratie 
heeft dus ook die nota opgemaakt.

De voorzitter verwijst naar de vraag van mevrouw Kaspers over de publicatie van het GRUP bij het 
dossier en vraagt of de administratie al een antwoord heeft.
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Mevrouw Putzeys, diensthoofd ruimte, antwoordt dat dit te maken heeft met de noordelijke 
knooppunten met de A12, waar de bezorgdheid was geuit over het voorzien van een groot viaduct. Op 
de plenaire vergadering werd verzekerd dat de bezorgdheid ongegrond was.
Wat het document betreft, geeft ze toe dat dit blijkbaar niet mee werd gepubliceerd op de deelsite van 
de raadsleden. Het is echter een publiek beschikbaar document, het is dus niet zo dat het niet 
toegankelijk was.

Mevrouw Van Laere herhaalt haar vraag over het knooppunt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat tijdens de vergadering werd gereageerd op de niet-
wenselijkheid van het viaduct. Ruimte Vlaanderen heeft bevestigd dat een afstemming zal gebeuren 
met de laatste ontwerpen, zodat het knooppunt zo efficiënt mogelijk kan ingericht worden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 49 ter stemming voor.
Voorstel nr. 49 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 41 stemmen voor, 4 tegenstemmen 
en 17 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Mevrouw Van Laere licht de onthouding van haar fractie toe. Ze stelt dat haar fractie zich niet kon 
uitspreken over dit dossier omdat het document niet op het extranet stond.

De voorzitter bevestigt dat het document op de deelsite had moeten staan.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 50.
Opdracht voor het huren van brandblustoestellen voor de brandweeropleidingen voor het PIVO-
opleidingscentrum voor de brandweer, Poverstraat 75 te 1731 Asse (raamovereenkomst). 
Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 25 april 2017 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er een overeenkomst loopt waarbij brandblusapparaten 
worden gehuurd. Deze overeenkomst loopt af in september 2017. Bijgevolg dient een nieuwe 
procedure te worden opgestart. Hij licht toe dat in dit dossier wordt gekozen voor toestellen van het 
type BC omdat deze duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Het onderhoud van deze apparaten is 
dermate gespecialiseerd dat de provincie dit niet zelf kan doen. Vervolgens deelt hij mee dat de 
provincie Vlaams-Brabant zal fungeren als opdrachtencentrale, waardoor ook andere instanties 
beroep kunnen doen op dit contract. Hij stelt dan ook voor een open offerteaanvraag met nationale en 
Europese bekendmaking op te starten.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 50 ter stemming voor.
Voorstel nr. 50 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 51.
Opdracht voor het leveren van verse belegde broodjes en de vrije dagelijkse verkoop ervan ter plaatse 
voor het PIVO te Asse (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze 
van gunnen.
Dit voorstel werd op 25 april 2017 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat de huidige overeenkomst eindigt op 15 oktober 2017. 
De deputatie stelt voor een open offerteaanvraag op te starten met nationale bekendmaking. Het 
contract heeft een looptijd van drie jaar of tot het drempelbedrag is bereikt. Het gaat om de levering 
van verse broodjes voor studenten van het PIVO die ’s middags een lunch wensen.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 51 ter stemming voor.
Voorstel nr. 51 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 64 stemmen, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 52.
Nieuw subsidiereglement Kennisregio
Dit voorstel werd op 2 mei 2017 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie.

De heer Florquin, gedeputeerde, licht toe dat het dossier Kennisregio reeds tien jaar bestaat. Aan de 
hand van een aantal bedenkingen en opmerkingen werd echter vastgesteld dat aanpassingen of 
verbeteringen nodig zijn. De essentie van het reglement blijft behouden, namelijk het promoten en 
ondersteunen van innovatieve projecten binnen de provincie. In het reglement werden vijf grote 
aanpassingen doorgevoerd.

De eerste aanpassing houdt in dat meer rekening gehouden wordt met de zogenaamde staatssteun. 
Het betreft een Europese verordening die als doelstelling heeft eerlijke concurrentievoorwaarden te 
scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. De staatssteun stelt op zich reeds een aantal 
voorwaarden. Hij legt uit dat, om te vermijden dat projectindieners hun staatssteun moeten 
terugbetalen en omdat innovatie één van de domeinen is die onder de AGVV valt, het reglement werd 
aangepast. Het tweede punt mikt op gerichter werken met de vijf clusters: health, cleantech, foodtech. 
createch, logistech.

Punt drie brengt mee dat het maximum subsidiebedrag verlaagd wordt van 250.000 euro naar 
150.000 euro. Dit niet omwille van besparing, maar omdat de doorsnee subsidieaanvragen rond 
150.000 euro liggen.

De vierde aanpassing betreft de datum van toekenning. De originele datum in december wordt 
opgeschoven naar januari: Zo heeft de dienst economie voldoende tijd om de dossiers voor te 
bereiden.

Met de vijfde aanpassing worden specifiek een aantal regels inzake communicatie opgenomen. De 
provincie ondersteunt veel projecten en de provinciale betrokkenheid is niet altijd even duidelijk. Ter 
vergelijking: bij Europa kan men zelfs subsidiering terugeisen wanneer niet voldaan wordt aan de 
gestelde communicatieregels.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 52 ter stemming voor.
Voorstel nr. 52 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 65 stemmen voor, zoals 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 53.
Machtiging aan de provinciale vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EVA Vlabra’ccent 
vzw voor de goedkeuring van de beleidsdocumenten van de EVA Vlabra’ccent vzw
Dit voorstel werd op 9 mei 2017 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams karakter, 
sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, licht toe dat het om een gebruikelijke algemene vergadering gaat. 
Er is verder gewerkt aan een overdracht van Vlabra’ccent naar Vlaams niveau, gecombineerd met de 
reguliere werking. Hij zegt dat een nieuwe coördinator werd aangeworven en dat een vijftal extra 
culturele centra zijn aangesloten. 2016 wordt afgesloten met een positieve jaarrekening van 11.846 
euro, goedgekeurd door de bedrijfsrevisor. De raad van bestuur stelt voor de winst aan de reserve toe 
te voegen waardoor de reserve bij Vlabra’ccent op 22.000 euro komt te liggen. Voor de begroting van 
2017 zal men daar 10.000 euro van afhouden. Voor 2017 wordt 15.000 euro extra voorzien voor de 
bijdrage aan IGCS (intergemeentelijke culturele samenwerking tussen Holsbeek, Aarschot, 
Scherpenheuvel, Rotselaar en Begijnendijk). Deze hadden al een nominatieve subsidie vanuit de 
provincie, nu verschuift dit naar Vlabra’ccent.
Hij legt uit dat het meerjarenplan wordt aangepast. Zo wordt 15.000 euro ingeschreven voor IGCS en 
18.000 euro voor de huisvesting en ondersteuning in het provinciehuis, gebaseerd op het aantal 
werknemers, zoals ook voor de andere ingehuisde instanties geldt. Daarnaast is een intern 
controlesysteem op punt gezet, zoals voorzien in het decreet.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 53 ter stemming voor.
Voorstel nr. 53 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 61 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 4 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 54.
Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de Vallei van de Woluwe: 
aanstelling & mandaat van de provinciaal vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene 
vergadering van 31 mei 2017.
Dit voorstel werd op 11 mei 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat er twee kandidaten werden voorgedragen voor het mandaat van effectief 
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale van de 
Woluwe op 31 mei 2017:

- mevrouw Mia Van der Elst
- mevrouw Lena Ghysels

De voorzitter legt artikel 2 – effectief vertegenwoordiger – van voorstel nr. 54 ter geheime stemming 
voor.
Mevrouw Van der Elst behaalt bij geheime stemming 40 stemmen, mevrouw Ghysels behaalt 20 
stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, geen enkel provincieraadslid brengt een tegenstem 
uit. Aldus wordt mevrouw Mia Van der Elst aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale maatschappij voor de sanering en de 
inrichting van de vallei van de Woluwe zoals weergegeven in de resultaten van de stemming.

De voorzitter deelt mee dat er twee kandidaten werden voorgedragen voor het mandaat van 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de 
intercommunale van de Woluwe op 31 mei 2017: 

- de heer Tom Dehaene
- mevrouw Elke Wouters

De voorzitter legt artikel 2 – plaatsvervangend vertegenwoordiger – van voorstel nr. 54 ter geheime 
stemming voor.
De heer Dehaene behaalt bij geheime stemming 40 stemmen, mevrouw Wouters behaalt 20 
stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, geen enkel provincieraadslid brengt een tegenstem 
uit. Aldus wordt de heer Tom Dehaene aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale maatschappij voor de sanering en de 
inrichting van de vallei van de Woluwe zoals weergegeven in de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 1 en 3 van het voorstel nr. 54 ter stemming voor.
Artikel 1 en 3 van het voorstel nr. 54 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en 27 onthoudingen, zoals weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving 55.
Kennisgeving inzake het mondelinge en schriftelijke verslag uitgebracht door de provinciale 
vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Havicrem.
Deze kennisgeving werd op 11 mei 2017 ingediend door mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den 
Eede, namens de N-VA-fractie en toegevoegd aan de agenda van de provincieraad van 16 mei 2017.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede citeert artikel 39 van het provinciedecreet: “In elke provincie 
wordt minstens een commissie opgericht die waakt over de afstemming van het provinciaal beleid op 
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen 
van de provincie. De provincie richt hiertoe ofwel een aparte commissie op, ofwel integreert zij deze 
taak in de verschillende bestaande commissies.”
Ze stelt dat in de provincie Vlaams-Brabant de terugkoppelingen in de verschillende raadscommissies 
gebeuren.
Artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking stelt echter: “De op voordracht van 
de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft 
voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het 
beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. In de gemeenten en de provincies 
die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, 
wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur 
of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder.”



13

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vermoedt dat er tijdens de provincieraad van 25 april 2017 wat 
verwarring is ontstaan over deze twee artikels. Ze bevestigt dat er inderdaad twee verschillende 
bepalingen zijn wat betreft de terugkoppelingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
Ze zegt dat uit het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden duidelijk blijkt dat de 
bespreking in de provincieraad moet gebeuren en niet in een raadscommissie. Omdat de aanduiding 
van de vertegenwoordigers gebeurt door de provincieraad is het niet meer dan normaal dat de 
raadsleden de kans krijgen het verslag van de door hen aangeduide vertegenwoordigers te horen.
 
Volgens haar dient een kennisgeving die eerst in de raadscommissie plaatsvindt, conform het decreet, 
overgedaan worden in de provincieraad. De N-VA-fractie begrijpt dus niet waarom de 
terugkoppelingen standaard in de raadscommissies gebeuren.

Ze erkent vervolgens dat het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet populair 
is, maar herinnert eraan dat men zich hierbij, als ondergeschikte overheid, moet neerleggen. Ze 
besluit dat de N-VA-fractie vandaar aan de vertegenwoordigers vragen om verslag uit brengen. Ze 
stelt dat, gezien de situatie in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de provincieraad het 
recht heeft te weten wat daar gebeurt. 

De voorzitter licht toe dat conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de 
vertegenwoordigers tweemaal per jaar toelichting dienen te geven in de plenaire vergadering van de 
provincieraad. In 2013 is in het bureau van de provincieraad, in de geest van artikel 53 van het 
decreet op de IGS en artikel 39 van het provinciedecreet, echter een andere afspraak gemaakt. Hij 
zegt dat het in beide gevallen de bedoeling is om provincieraadsleden nauwer te betrekken bij de 
besluitvorming van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij vermoedt dat, indien tot nu 
toe geen halfjaarlijkse terugkoppelingen werden georganiseerd, dit waarschijnlijk te wijten is door het 
uitblijven van een concrete vraag naar een terugkoppeling. Hij stelt dat, gezien deze vraag nu wel 
bestaat, dit opnieuw moet bekeken worden. De praktische afspraken over wat in de raadscommissies 
of in de plenaire zitting dient te gebeuren in verband met intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, zal eerst afgetoetst worden in het bureau van de provincieraad. Hij legt uit 
dat in andere provincies de manier van terugkoppelen verschillend wordt georganiseerd. Zo gebeurt 
de gedetailleerde bespreking soms in de raadscommissies, waarna een zeer beknopt verslag wordt 
gegeven in de plenaire vergadering van de provincieraad. Hij legt uit dat de administratieve belasting 
en de hoeveelheid van terugkoppelingen hiervan aan de basis liggen. Hij verduidelijkt dat er rekening 
dient gehouden te worden met de verhouding tussen de bespreking en behandeling van concrete 
vragen over de werking van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de raadscommissies en 
wat achteraf nog op de provincieraad wordt toegelicht.

De heer Florquin, gedeputeerde, bevestigt dat de vraag voor een terugkoppeling over de werking van 
Havicrem geagendeerd wordt op de raadscommissie regionaal beleid en economie van 13 juni 2017.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vermeldt dat ze het verslag van de bureauvergadering van 
oktober 2013 niet op de deelsite kan raadplegen en bijgevolg bij de administratie een aantal verslagen 
van bureauvergaderingen heeft opgevraagd. Ze deelt mee dat ze 15 dagen moet wachten op deze 
informatie en drukt vervolgens haar ongenoegen uit over het feit dat dit uitstel met zich meebrengt.
Ze benadrukt dat er een aantal ernstige zaken gaande zijn binnen Havicrem en zegt dat, gezien de 
provincie nog borg staat, het niet meer dan normaal is dat hierover een terugkoppeling wordt 
georganiseerd.

De voorzitter stelt dat een heel concreet engagement geformuleerd werd. Hij baseert zich op de 
resultaten van de bespreking die met alle fracties in 2013 gebeurde maar is het eens met de stelling 
dat dit in het licht van het decreet moet herbekeken worden. Hij vindt het echter raadzaam dit 
gezamenlijk in de bureauvergadering te herbekijken in plaats van hals over kop een nieuwe regeling 
te treffen. De relatie tussen de raadscommissies en de provincieraad aangaande de behandeling van 
dergelijke samenwerkingsverbanden staat hier centraal.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede gaat hier niet mee akkoord.

De voorzitter herinnert eraan dat dit niet nodig is, daar dit geen discussie is, maar een kennisgeving.

De heer Laeremans vraagt of de administratie tegen de volgende bureauvergadering een lijst kan 
maken van de intercommunales die ondertussen de revue zijn gepasseerd. Hij bevestigt dat er in het 
bureau werd afgesproken deze terugkoppelingen niet tweemaal per jaar te laten plaatsvinden maar 
slechts om de twee jaar. Hij is echter niet zeker dat dit ook effectief gebeurde.
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Hij vraagt zich af of over alle entiteiten in de laatste vier jaar werd teruggekoppeld. Hij stelt voor om de 
mogelijkheid te voorzien om tussentijdse irregulariteiten eventueel extra te kunnen agenderen omwille 
van de actualiteit.

De voorzitter suggereert alvast te kijken naar de types van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, waarvoor dat soort van rapportering verplicht is.

De heer Van den Cruijce herneemt dat de actualiteit kan vereisen dat er een terugkoppeling wordt 
geagendeerd van een intercommunale. Hij vraagt of in het bureau kan bekeken worden of de 
provinciale vertegenwoordigers een antwoordplicht kan opgelegd worden.

De voorzitter wijst erop dat er een verschil is tussen het reglement over vragen op de plenaire 
vergadering van de provincie enerzijds en het behandelen van tussentijdse dringende vragen 
anderzijds. Dit bewijst het belang van goede afspraken.

Mevrouw Van Laere vraagt aan de heer Florquin wie tijdens de raadscommissie regionaal beleid en 
economie een toelichting zal geven over Havicrem. Ze wenst te weten of de directeur of de 
vertegenwoordigers van de provincie zullen worden uitgenodigd voor deze raadscommissies.

De voorzitter antwoordt dat naar aanleiding van de vorige provincieraad alle 
raadscommissievoorzitters herinnerd werden aan de procedure. In geval van een tussentijdse 
toelichting van dossiers zijn zowel de directie als de provinciale vertegenwoordigers aanwezig.

De heer Van den Cruijce wenst te weten wat van de vertegenwoordigers verwacht wordt. Hij heeft er 
geen vertrouwen in dat er uitleg gaat komen.

De voorzitter antwoordt dat zowel het beleid als de administratie de boodschap hebben ontvangen. 
Op de volgende bureauvergadering zullen deze afspraken verder verfijnd worden, en indien nodig 
zelfs herzien.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt zich af waarom dit wordt uitgesteld naar de 
bureauvergadering van 30 mei 2017. Ze heeft de indruk dat er méér aan de hand is dan dat men wil 
toegeven.

De voorzitter benadrukt dat men probeert een sluitend procedureantwoord te geven op de 
bureauvergadering. Op de eerstvolgende raadscommissie regionaal beleid en economie zal het 
dossier ten grond worden besproken.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede neemt aan dat de rapportering van Havicrem bijgevolg zal 
geagendeerd worden voor de provincieraad van eind juni.

De voorzitter herhaalt dat in het bureau de nodige afspraken zullen gemaakt worden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede is verbaasd dat in het bureau van de provincieraad afspraken 
zouden gemaakt worden die indruisen tegen het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.

De voorzitter verzekert mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede dat het absoluut niet de bedoeling is 
om in te gaan tegen decretale verplichtingen, maar dat het nodig is de praktische afspraken 
hieromtrent verder te verfijnen en op te volgen in het bureau van de provincieraad, omdat daar ook de 
huidige afspraken werden vastgelegd, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Hij 
bevestigt eveneens dat de gevraagde informatie zal worden gegeven.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 6 juni 2017 en sluit de 
vergadering om 16.15 uur.


