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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 5 december 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.07 uur geopend

Verontschuldigingen
Mevrouw  Lucia Dewolfs; de heer Jaak Pijpen, de heer Frédéric Petit, mevrouw Elke Wouters, de heer 
Johan De Haes; provincieraadsleden.
Mevrouw  Monique Swinnen; gedeputeerde.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat op 24 november 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Dunon van 6 november 2017 met betrekking tot de vertalingsfaciliteiten binnen de werking 
van de provincie Vlaams-Brabant.

Diversen

De voorzitter deelt mee dat op de banken de nieuwsbrief van VERA ligt. 

Stramien bespreking budget 2018 & meerjarenplanning

De voorzitter zegt dat de behandeling van de meerjarenplanning en het budget 2018 prioritair is in de 
raadszittingen van december. De agendapunten die niet aan bod kunnen komen tijdens de provincieraad 
van 5 december 2017, zullen behandeld worden tijdens de zitting van 12 of 13 december 2017. 

Op 5 december wordt er vergaderd van 14 uur tot uiterlijk 18 uur. Op 12 december start de 
provincieraadzitting om 13 uur en wordt er indien noodzakelijk eveneens tot 18 uur vergaderd. 

Als alle dossiers afgerond kunnen worden op 5 of 12 december, wordt de mogelijkheid opengehouden 
om de provincieraadzitting van woensdag 13 december, die ook voorzien is, te annuleren.

De voorzitter zou graag volgende timing willen hanteren: 

- dinsdag 5 december 2017 – start 14.00 uur:

o    14.00 uur: toelichting van de agenda;
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o    14.00 uur tot 16.00 uur: mondelinge vragen en lopende dossiers;
o    vanaf 16.00 uur (tot ten laatste 18.00 uur): toelichting bij het budget 2018 en de 

meerjarenplanning door de deputatie gedurende 1 uur, gevolgd door de replieken 
vanuit de meerderheid (max. 20 minuten per fractie);

- dinsdag 12 december 2017 – start 13.00 uur:

o    replieken van de oppositie (max. 20 min per fractie);
o    vragen over de meerjarenplanning & het budget;
o    stemmen over het budget (indien bespreking afgerond);
o    verder afwerken van de lopende dossiers;
o    oordelen over de noodzaak om op woensdag 13 december 2017 verder te 

vergaderen;

 -          woensdag 13 december 2017 (onder voorbehoud).

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 115 t.e.m. 124, de kennisgevingen nrs. 125 & 126 en de 
voorstellen 127 t.e.m. 141 bij hem werden ingediend. 

Wat voorstel nummer 137 betreft, wordt voorgesteld om, conform artikel 28 paragraaf 2 van het 
provinciedecreet en artikel 35 van het huishoudelijk reglement, dit dossier te behandelen in besloten 
zitting, aangezien er namen van personen in voorkomen. Het dossier zal bijgevolg verschoven worden 
naar het einde van de zitting. De voorzitter vraagt aan de provincieraad om daarmee akkoord te gaan. 
Er komt hierop geen bezwaar. 

Op 30 november 2017 werden voorstellen 142 t.e.m. 145, amendement nr. 141/1 en de moties nrs. 
146 en 147 toegevoegd aan de agenda van de provincieraden van 5, 12 en 13 december 2017. 

Conform artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad dient de provincieraad zich uit te 
spreken over de ontvankelijkheid van motie nr. 146 & 147.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van de ontvankelijkheid van motie nr. 146
Motie i.v.m. politieke gevangenen in de Europese Unie

De heer Laeremans pleit om dit te kunnen bespreken. Strikt genomen is dit niet de bevoegdheid van 
de provincie. Het feit dat de provincie niet bevoegd is, is echter voor alle moties zo. Er wordt een 
oproep gedaan naar een ander niveau om iets te wijzigen. 

De provincie is heel sterk verbonden met de Europese Unie, niet alleen als belastingbetaler, maar ook 
omdat de provincie regelmatig dossiers van Europa krijgt waarbij subsidies gekregen worden voor 
bepaalde projecten. Anderzijds maakt de provincie vaak reclame voor de Europese Unie en worden 
debatten gehouden over Europese thema’s. 

De heer Laeremans vindt dat de provincie Vlaams-Brabant, met betrokken burgers, ook haar mening 
mag zeggen over wat de voorbije maanden in Spanje en Catalonië is gebeurd. 

De heer Claes stelt voor om deze motie niet te behandelen. Iedereen heeft zijn idee over de 
Catalaanse kwestie. Er is geen enkel provinciaal belang in het geding. Aldus ziet hij niet in waarom 
deze motie zou moeten behandeld worden in deze raad. 

De heer Poffé sluit zich aan met de woorden van de fractieleider van CD&V. Open VLD pleit eerder 
dat men zou bemiddelen in deze zaak. Hij meent dat een motie alleen olie op het vuur zou gooien. 

Mevrouw Lemonnier sluit zich aan bij de woorden van de fractieleiders van CD&V en Open VLD. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt de ontvankelijkheid van motie nr. 146  ter stemming voor.
Motie nr. 146 wordt bij hoofdelijke stemming onontvankelijk verklaard met 19 stemmen voor, 42 
tegenstemmen en 0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
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De heer Dehaene, gedeputeerde, deelt mee dat hij zich vergist heeft en dat hij zijn stem wenst te 
corrigeren van ontvankelijk naar onontvankelijk. 

Aldus wordt motie nr. 146 bij hoofdelijke stemming onontvankelijk verklaard met 18 stemmen voor, 43 
tegenstemmen en 0 onthoudingen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van de ontvankelijkheid van motie nr. 147
Motie i.v.m eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde

De heer Laeremans zegt dat deze motie in september 2016 ook besproken werd. Ondertussen lijkt er 
een kentering in de geesten aan de gang. Vorige week kon men lezen en horen in verschillende 
kranten en op het nieuws dat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, met uitzondering van de 
burgemeesters van de faciliteitengemeenten waarschijnlijk, pleiten om voor een eigen rechtbank te 
gaan. De inhoud van deze motie is dezelfde als die in september 2016. Toen werd deze motie 
ontvankelijk verklaard, aldus lijkt het de heer Laeremans logisch dat de motie ook in deze raad 
ontvankelijk wordt verklaard. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt de ontvankelijkheid van motie nr. 147  ter stemming voor.
Motie nr. 147 wordt bij hoofdelijke stemming ontvankelijk verklaard met 56 stemmen voor, 4 
tegenstemmen en 0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter zegt dat deze motie behandeld zal worden op het einde van de agenda. 

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 7 november 2017 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

Er zijn geen mondelinge vragen geagendeerd. 

De heer Smout meldt dat hij zondag een mondelinge vraag had ingediend. Deze werd onontvankelijk 
verklaard omwille van een beslissing van het bureau van 5 mei 2015. De vraag gaat over de 
uitspraken over vrouwen in de moskee Al Ihsaan. 

De heer Smout vindt het eigenaardig dat het bureau of een provincieraadslid kan verhinderen om 
daarover vragen te stellen. 

Ten tweede beroept zijn fractie zich op het inzagerecht om inzage te verkrijgen in wat in die 
organisatie besproken wordt en in wat aan de grondslag ligt van het toekennen van de subsidies aan 
die organisatie. Hij vraagt of de deputatie of de administratie daar inzage toe kan verlenen. 

Hij wenst ook te weten of een motie kan ingediend worden op termijn om zich te ontdoen van deze 
bevoegdheden. 

De voorzitter antwoordt dat dit geen provinciale, maar Vlaamse regelgeving is. Het is een decreet van 
7 mei 2004 in verband met de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. De 
provincie mag zich niet bezighouden met de inhoudelijke aspecten die ermee te maken hebben. 

De administratie zal de mogelijkheid tot inzage van de gevraagde documenten onderzoeken. 

n.v.d.r.

De provincie is enkel bevoegd voor het materieel en financieel beheer conform het decreet van 7 mei 
2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. 
Meer inhoudelijke informatie kan verkregen worden bij de eredienst in kwestie 
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(http://www.alihsaan.be/contact.html) of de Vlaamse overheid 
(http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/erediensten).

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 116
Wijziging reglement betreffende de inning van de provinciebelasting op de vergunningsplichtige 
bedrijven.
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het een vrij eenvoudige aanpassing is ten gevolge van 
de invoering van de omgevingsvergunning. De provincie voorziet in het reglement dat de 
provinciebelasting ook verschuldigd is voor bedrijven die het voorwerp uitmaken van een 
omgevingsvergunning. Dit was al zo voor bedrijven die het voorwerp uitmaken van de andere 
vergunningen die voortvloeien uit de Vlarem-wetgeving. 

De heer Laeremans verwijst naar ‘een draak van een zin’ in de nieuwe tekst. De zin bevat meer dan 
80 woorden en is, volgens hem, slecht geformuleerd. Hij vreest dat niemand eruit wijs raakt. Hij vindt 
het onbeleefd ten opzichte van de bedrijven waaraan de belastingen gevraagd worden. 

Hij vindt dat een deftige formulering moet gebruikt worden, die leesbaar is voor iedereen die aan de 
belasting onderworpen wordt. Hij vraagt dat dit meteen aangepast wordt. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, herhaalt dat deze bedenking zal meegenomen worden naar een 
eventuele volgende aanpassing. Hij stelt dat mensen die deze zin niet kunnen interpreteren, wellicht 
nooit een omgevingsvergunning zullen aanvragen. De complexiteit van een dergelijke aanvraag is een 
minstens even grote drempel om een dossier in te dienen. Het reglement is niet naar particulieren 
gericht, maar naar studiebureaus en bedrijven, die meestal dergelijke aanvragen indienen. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 116  ter stemming voor.
Voorstel nr. 116 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, 5 tegenstemmen 
en 0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, merkt op dat haar stem niet geregistreerd werd en laat 
optekenen dat zij voor wenst te stemmen. 

Aldus wordt voorstel nr. 116 bij hoofdelijke stemming aangenomen met 58 stemmen voor, 5 
tegenstemmen en 0 onthoudingen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 117
Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare, gestolen vaste activa
Dit voorstel werd op 21 november 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat een aantal keer per jaar een lijst voorgesteld wordt van 
instrumenten, verlichting en ander materiaal dat in onbruik geraakt is. Dit materiaal staat nog in de 
boeken voor een bepaald bedrag en moet dus ‘uit de boeken’ gehaald worden. De verklaring (van het 
in onbruik raken), staat er meestal bij. 

In de commissie is er discussie geweest over de schermen van de uitleendienst. Er werd toen 
verkeerdelijk gesteld dat een waarborg betaald werd. Dat is niet zo. In het verslag werden de redenen 
opgenomen voor het afschrijven van die schermen. Voor één scherm is er een tussenkomst geweest 
van de verzekering. Voor het andere scherm werd een factuur gestuurd naar de gebruiker voor de 
geleden schade.

De heer Laeremans vindt niet duidelijk wat verstaan wordt onder de rubriek ‘andere’. Hij vindt dit veel 
te vaag en wenst dat daar in de toekomst een ander label op geplakt wordt. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, merkt op dat er nog een kolom is die misschien niet direct zichtbaar 
is. Daar staat naast die andere nog een bijkomende uitleg. Het is misschien zaak om dat in 1 kolom 

http://www.alihsaan.be/contact.html
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/erediensten
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op te nemen.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat een vaatwasmachine met transportband, die nog 
een restwaarde had van 28.717,52 euro, uit de keuken verwijderd werd bij vernieuwing van de 
keuken. Ze vraagt of er een overname voor betaald werd. Door hem af te schrijven, krijgt hij 
restwaarde 0. Ze vindt dat niet verantwoord.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat het antwoord op p.3 van het commissieverslag staat. De 
vorige machine was lawaaierig en overgedimensioneerd. Deze werd vervangen door een nieuwe 
machine. Een overname is gebeurd door de leverancier van de nieuwe machine. De bijkomende kost 
aan de provincie voor de nieuwe machine was nog 16.000 euro. 

De heer Van den Cruijce ziet dat er in Zoutleeuw vijf elektrische fietsen gestolen zijn. In de kolom 
ernaast staat dat er een dossier ingediend is bij de verzekering. Deze elektrische fietsen, met een 
waarde van 2.081,20 euro, zijn vermoedelijk zeer recente aankopen. Hij vraagt zich af hoe dat kan 
gebeuren en vooral of er maatregelen genomen zijn om gelijkaardige incidenten te vermijden. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, verduidelijkt dat hier enkel de uitschrijving van de fietsen besproken 
wordt. Men kan alleen vaststellen dat die fietsen gestolen zijn. Deze moeten dus ‘uit de boeken’ 
genomen worden. Dit is niet het gepaste moment om te spreken over de beveiliging en de reden van 
die diefstallen. Hij wijst erop dat hier ook op werd ingegaan door een collega in de commissie. 

De heer Smout vindt dit een rare redenering. Uiteraard, wat gebeurd is, is gebeurd. Maar er moeten 
lessen uit getrokken worden. Men moet maatregelen nemen zodat dit zich geen tweede keer 
voordoet. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde, herhaalt dat op de commissie werd gezegd dat er camera’s werden 
geplaatst. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 117  ter stemming voor.
Voorstel nr. 117 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 62 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 118
Doortrekkersterrein Huizingen – goedkeuring definitief ontwerp, bestek en wijze van gunnen
Dit voorstel werd op 14 november 2017 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid 
en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, vat samen dat dit een beleidsdomein is waarrond de provincie al 
sinds 2002 werkt. In 2004 werd beslist om vier dergelijke terreinen te creëren. Huizingen en Asse 
bestaan al, de twee andere zijn uitgesteld. Een eerste dossier werd goedgekeurd in 2013 voor het 
herinrichten van het terrein in Huizingen. 

Er is ondertussen een wijziging geweest op Vlaams niveau naar financiering toe. Het bedrag dat de 
provincie moest opleggen was hierdoor aanzienlijk. Daarom werd de tekening hermaakt. Er ligt nu een 
nieuw plan voor dat twee extra plaatsen voorziet. Hierdoor kan er extra subsidie komen vanuit de 
Vlaamse overheid. Zij voorzien immers 67.444,49 euro per standplaats. Deze twee bijkomende 
plaatsen reduceren de opleg van de provincie tot 48.802,32 euro. 

Het plan voorziet 17 staanplaatsen. Het gebouw en de hoogspanningscabine zitten mee in het bedrag 
van in totaal 1.198.854,86 euro. 

Gedeputeerde Dehaene legt verder uit hoe het dossier zal verlopen na de goedkeuring van vandaag. 
Hij zegt dat reeds een aanvraag werd ingediend bij de minister voor een erkenning. Die heeft daarvoor 
90 dagen. Deze erkenning wordt dus in februari 2018 verwacht. In januari zal de 
vergunningsaanvraag reeds ingediend worden. In februari kan aanbesteed worden. De start van de 
werken is voorzien in juli of augustus 2018. 

Men stelt voor om een openbare procedure te organiseren in twee percelen: één voor de 
infrastructuur en het gebouw en een andere voor de hoogspanningscabine. 

De heer Laeremans vindt het positief dat de site wordt opgewaardeerd.



6

Hij merkt echter op dat het nog steeds de belastingbetaler is die betaalt, ook al neemt de Vlaamse 
overheid meer kosten op zich. Het gaat per slot van rekening om een bevolkingsgroep die vrijwillig 
door Europa trekt. Zij worden op een voor hen zeer goedkope manier opgevangen. De overheid steekt 
er veel gemeenschapsgeld in. Zijzelf hebben maar een relatief kleine bijdrage te betalen. 

Hij weet dat men verplicht is om deze terreinen aan te leggen en stelt vast dat de provincie deze 
verplichting al veel jaren heeft uitgesteld. Hij meent echter dat men niet al de problemen van die 
mensen kan oplossen. Hij vindt dat deze mensen zich ergens zouden moeten gaan vestigen en een 
huis kopen of huren. 

Zijn fractie heeft hier een probleem mee en gaat zich daarom op dit voorstel onthouden. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 118  ter stemming voor.
Voorstel nr. 118 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 119
IGO: statutenwijziging
Dit voorstel werd op 14 november 2017 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid 
en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, vat de voornaamste aanpassingen samen. In artikel 3 wordt de 
mogelijkheid tot het oprichten van een sui generis van een dienstencheque onderneming geschrapt. 
Er is een verschuiving van artikel 14 bis naar artikel 3 i.v.m. de kosten die kunnen aangerekend 
worden voor diensten. Nieuw is dat “wijk-werken” kan aangeboden worden door IGO in uitvoering van 
(n.v.d.r. het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en) diverse bepalingen in het kader van 
de zesde staatshervorming. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 119  ter stemming voor.
Voorstel nr. 119 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 57 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 120
Haviland igs: buitengewone algemene vergadering op 13 december 2017 – mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 9 november 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter overloopt kort de agenda van deze buitengewone algemene vergadering. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 120  ter stemming voor.
Voorstel nr. 120 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 25 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 121
PBE: Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2017 – mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 16 november 2017 behandeld door de deputatie.

De heer Florquin, gedeputeerde, geeft een korte toelichting, in het bijzonder betreffende de punten 3 
en 4 van de agenda, met name de partiële splitsing van de vier Waalse gemeenten en de uittreding 
van de provincie Waals-Brabant. 

Hij zegt dat deze uittreding niet onmiddellijk te maken heeft met de uittreding van de provincies 
conform het decreet inzake de verplichte uittreding. Deze uittreding komt er naar aanleiding van de 
zesde staatshervorming van 2014, inzake de gewestgrensoverschrijdende samenwerkingen. 

Hij legt uit dat  dit een heel complex dossier is dat al lang lopende is. PBE (of Infrax) is sinds de 
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nieuwe staatshervorming in 2014 volledig onderworpen aan het toepasselijk recht van het Vlaamse 
gewest. Indien de Waalse gemeenten (indien dat kon) bij PBE zouden blijven, dan moeten zij zich 
inzake tarieven schikken naar de Waalse regulator. Dat zou betekenen dat de schaalvoordelen, die zij 
nu hebben als aandeelhouder van PBE, volledig zouden verdwijnen. 

Gedeputeerde Florquin tracht dit uit te leggen met een concreet voorbeeld. Stel, men gaat een 
programma opstarten ten gunste van zijn aandeelhouders (de gemeenten) en dat kost 1.000.000 
euro. Dan moet men dat delen door het aantal vennoten wat de Vlaamse gemeenten betreft. Voor 
Infrax betekent dat op dit ogenblik 122. De kostprijs per gemeente is dus veel goedkoper. Voor de 
Waalse gemeenten moet men dat delen door die vier Waalse gemeenten, omdat zij een aparte groep 
zijn binnen de PBE structuur. Dat wordt voor die vier Waalse gemeenten onbetaalbaar. Door de 
regelgeving vanuit de regulator moet dit bedrag ergens worden teruggehaald. Dit zou dus een enorme 
stijging van de tarieven inhouden of een enorme daling van het dividend. 

Om deze reden willen zij PBE verlaten en aansluiten bij een Waalse intercommunale, met name 
ORES. De provincie begrijpt deze keuze en gaat akkoord met de partiële splitsing en de uittreding van 
de provincie Waals-Brabant. Zij gaat echter niet akkoord met de vergoeding die de provincie Waals-
Brabant krijgt voor haar aandeel. Dit heeft immers invloed op de bepaling van het bedrag dat de 
provincie Vlaams-Brabant voor haar aandeel zal krijgen, in het kader van de verplichte uittreding in 
januari 2019. Op dit ogenblik zijn daar de nodige gesprekken en onderhandelingen nog voor aan de 
gang. 

Concreet is het voorstel om akkoord te gaan met alle punten op de agenda van deze Buitengewone 
Algemene Vergadering, met uitzondering van het punt betreffende de vergoeding die Waals-Brabant 
krijgt voor haar aandeel. 

De heer Laeremans merkt op dat men niet mag vergeten hoeveel voordelen de Waalse 
aandeelhouders (of gemeenten), en dus ook de provincie Waals-Brabant, al gehad hebben. De 
provincie Vlaams-Brabant is vaak alleen tussengekomen, omdat de distributiekost in Vlaanderen 
hoger lag. De Vlaamse gemeenten moesten meer betalen dan de Waalse. Hij vindt dat men nu dan 
ook geen medelijden moet hebben met Waals-Brabant. Hij vraagt zich af of de provincie misschien 
schrik heeft dat zij te weinig gaat krijgen voor haar aandeel. 

De heer Florquin, gedeputeerde, begrijpt niet waarom de provincie Vlaams-Brabant medelijden zou 
moeten hebben met Waals-Brabant, wat betreft de vergoedingen die zij krijgen. Maar deze vergoeding 
is inderdaad bepaald aan de hand van een studie, gemaakt door KPMG. Deze studie heeft 
onderzocht en bepaald wat eventueel de waarde is van het aandeel. Wanneer Vlaams-Brabant 
vandaag akkoord zou gaan met het bedrag dat Wallonië krijgt, op basis van het tarief dat PBE 
hanteert, impliceert dat dat zij akkoord is met een gelijkwaardig bedrag voor haar aandelen. Op dat 
punt kan de provincie niet akkoord gaan. Het decreet zegt immers duidelijk dat, wat betreft de 
uittreding van de provincies uit de intercommunale, de bepaling van de waarde van de aandelen in 
onderling overleg moet gebeuren. 

De heer Laeremans vindt niet dat de provincie Vlaams-Brabant moet protesteren tegen het deel dat 
Waals-Brabant krijgt. Aangezien het zo vastgelegd is in het decreet, kan in de onderhandelingen nog 
steeds meer uit de brand gesleept en een hoger bedrag geëist worden, als de provincie daarvoor 
goede argumenten heeft. 

De heer Florquin, gedeputeerde, herhaalt dat deze onderhandelingen nu bezig zijn. 

De heer Smout komt daarbij aansluitend terug op een vroegere vraag rond de toekomst van PBE. Er 
is altijd geantwoord dat dit grensoverschrijdend is, dat er rekening moet gehouden worden met het 
andere gewest en dat het niet zo gemakkelijk is om daaraan iets te veranderen. Nu kan een splitsing 
blijkbaar wel doorgevoerd worden. Hij vraagt of men niet op korte termijn de vraag moet stellen wat de 
toegevoegde waarde van PBE binnen Infrax nog is. 

De heer Florquin, gedeputeerde, zegt dat dit een vraag is die niet hier gesteld moet worden. Dit 
voorstel gaat over de Bijzondere Algemene Vergadering en specifiek over de partiële splitsing, de 
uittreding van de provincie Waals-Brabant en de andere agendapunten. De vraag over de toekomst 
van PBE, doet hier niet ter zake. Dat zal moeten besproken worden, binnen de Algemene 
Vergadering, binnen de Raad Van Bestuur en binnen het directiecomité van PBE en Infrax. De 
provincie moet dit niet bepalen. 

De heer Dunon vraagt hoe ver de onderhandelingen i.v.m. de waardebepaling van de aandelen van 
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Vlaams-Brabant staan. Hij leest dat Waals-Brabant akkoord is met het tarief dat PBE voorstelt. De 
studie van KPMG bevat immers een duidelijke waardebepaling, waarbij bovendien sprake is van een 
minimale waardebepaling en een maximale waardebepaling. PBE hanteert de maximale 
waardebepaling en voegt daaraan 50% toe. Toch blijkt de provincie Vlaams-Brabant met die 
waardebepaling niet akkoord te gaan. Hij vraagt of een reden kan gegeven worden. 

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat hij daar op dit ogenblik nog niks over kan uitleggen, 
omdat deze onderhandelingen met PBE nog gaande zijn.

Hij benadrukt dat, wat in deze gesprekken zal beslist worden, bepalend zal zijn en gevolgen zal 
hebben voor alle toekomstige uittredens binnen de intercommunales. 

In het document staat bovendien duidelijk dat Waals-Brabant op dit ogenblik wel akkoord kan gaan 
met de waardebepaling en het bedrag van 820.330 euro, maar dat, als de onderhandelingen in der 
minne met de provincie Vlaams-Brabant in 2018 zouden leiden tot een hogere waarde, de provincie 
Waals-Brabant een gelijkwaardig deel zal verkrijgen. Zij hebben dus duidelijk gesteld dat zij, onder 
voorbehoud, net zoals de provincie Vlaams-Brabant, dit bedrag goedkeuren. Dit staat zo ook in de 
beslissing van de provincieraad van Waals-Brabant. 

De heer Dunon concludeert daaruit dat Vlaams-Brabant op dit moment de kastanjes uit het vuur haalt, 
ook voor Waals-Brabant.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat alle provincieraadsleden provinciale 
vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant zijn. Zoals het woord zegt, zullen deze 
vertegenwoordigers de provincie Vlaams-Brabant vertegenwoordigen waar het moet, waar het kan en 
op de best mogelijke manier. Wanneer zij vaststellen dat er beslissingen genomen worden, in eender 
welke organisatie, die een nadeel zouden kunnen berokkenen aan de provincie Vlaams-Brabant, 
moeten zij erop toezien dat aan Vlaams-Brabant geen nadeel berokkenend wordt. De provincie 
Vlaams-Brabant vertegenwoordigt dus niemand meer of minder dan de provincie Vlaams-Brabant en 
probeert dat op een zo goed, degelijke en eerlijke manier te doen. 

De heer Dunon meent dat de provincie Waals-Brabant zich nochtans stoelt op procedures die 
gecreëerd worden vanuit Vlaams-Brabant. 

Hij stelt daarnaast vast dat de Vlaamse vennoten binnen de Inter-Regies cvba ook uittreden. Hij 
vraagt of die ook vergoed zijn voor die uittreding. 

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat dat een heel andere zaak is. Inter-regies is een 
overkoepelend orgaan waarvan de Vlaamse vennoten deel uitmaken. Zij hebben, in het kader van de 
afslanking van de structuren en op basis van een beslissing die in het voorjaar genomen werd, beslist 
om daar uit te treden. De formaliteiten worden nu bekeken. De provincie heeft daar op zich echter niks 
mee te maken.

Mevrouw Van Laere komt terug op de uitspraak van de heer Florquin dat alle provincieraadsleden 
vertegenwoordigers zijn van de provincie Vlaams-Brabant. Zij stelt dat zij niet de provincie Vlaams-
Brabant vertegenwoordigt, maar de inwoners van Vlaams-Brabant. Ze vindt het daarom haar taak om 
ervoor te zorgen dat de inwoners van de provincie Vlaams-Brabant op de best mogelijke manier 
geholpen worden. Wanneer besproken wordt of de provincie, in bepaalde gevallen, meer of minder 
geld moet krijgen, moet er dan ook niet vanuit gegaan worden wat het beste is voor de provincie 
Vlaams-Brabant, maar wel van wat het beste is voor de inwoners. 

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat wanneer men de provincie Vlaams-Brabant 
vertegenwoordigt, men ook de Vlaams-Brabanders vertegenwoordigt. Hoe meer financiële middelen 
men immers kan krijgen, door toedoen van een verplichte uittreding, hoe meer dingen men kan 
organiseren voor en investeren in onze provincie, ten gunste van de Vlaams-Brabanders. Uiteraard 
moet men daar dan voor gaan. 

Mevrouw Van Laere meent dat de Vlaams-Brabanders misschien beter geholpen zijn als dat geld niet 
naar de provincie, maar eventueel naar de gemeentes gaat. Er zijn verschillende opvattingen over. 
Men kan dus niet zomaar stellen dat, wanneer de provincie Vlaams-Brabant meer geld heeft, het de 
inwoners beter kan vertegenwoordigen. 

De heer Florquin, gedeputeerde, wenst de discussie af te sluiten. Hij zegt dat het perfect zou kunnen 
dat, in het kader van de onderhandelingen, beslist wordt dat de provincie Vlaams-Brabant iets wil 
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doen naar de gemeenten. Dat maakt allemaal deel uit van de onderhandelingen en gesprekken die op 
dit ogenblik gevoerd worden. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 121  ter stemming voor.
Voorstel nr. 121 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 24 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 122
Hofheide igs.: buitengewone algemene vergadering op 19 december 2017 – mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 9 november 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter overloopt kort de agenda van deze buitengewone algemene vergadering. 

De heer Dunon stelt vast dat de omzet in 2018 ongeveer 15% lager geschat wordt dan in 2017. Men 
rekent maar op 3800 crematies terwijl er het jaar voordien meer dan 4000 waren. Dit zou te maken 
hebben met het feit dat in Lommel een ander crematorium zou open gaan. 

Hij stelt bovendien vast dat in het budget twee kosten sterk omhoog gaan. Eén van de kosten is de 
loonkost van de directeur die met 12.872 euro in één jaar omhoog gaat. Er is ook sprake van een 
schenking voor een goed doel. Op deze manier komt men voor 2018 op een negatief resultaat. Hij 
vraagt naar een verklaring voor deze kosten.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat het crematorium altijd zeer voorzichtig is met de 
voorspelling van het aantal crematies voor het jaar dat komt, aangezien dat heel moeilijk te 
voorspellen is. In 2018 komen er bovendien twee crematoriums bij, één in Lommel en één in Aalst. 
Men ziet ook een trend (die door Hofheide niet gevolgd wordt) dat  bepaalde crematoriums geld geven 
aan begrafenisondernemers om de crematie bij hen te laten doorvoeren. De combinatie van die twee 
dingen maakt dat er een terugval zou kunnen zijn in het aantal crematies. 

De stijging van de loonkost van de directeur heeft te maken met de verhoging van de loonschaal van 
de directeur conform het RPR. Hij is aangeworven op het niveau A5a. Volgens de contractuele 
bepalingen stijgt hij na 9 jaar naar de schaal A5b. Ook de heer Florquin vindt de loonkost voor de 
directeur in het budget 2018 overdreven, zeker wanneer men de projectie maakt naar 2017. Hij vindt 
dat meer realistische cijfers. 

Bij een crematie komen harde materialen vrij. Binnen het directiecomité van Hofheide werd beslist dat 
die worden verkocht aan een firma en dat de middelen die daardoor vrij komen niet gebruikt worden 
voor de eigen werking, maar geschonken worden aan een goed doel. De goede doelen worden elk 
jaar opgevraagd aan de steden en gemeenten (de aandeelhouders). Hun voorstellen krijgen dan een 
tegemoetkoming die schommelt tussen de 1.000 en 1.500 euro per goed doel. In 2017 is dat door 
allerlei omstandigheden niet gebeurd. Daarom werd het bedrag van 2017 overgedragen naar 2018. 
Dit bedrag staat in het budget. 

Er is ook nog een subsidie voor ‘aanleg Jennekensstraat’. Het crematorium Hofheide kampt met een 
probleem wat de betreft de toegang. Er zijn plannen om een nieuw punt aan te leggen zodat men, 
komende van Leuven van de autostrade rechtstreeks kan binnenrijden in het crematorium. Men rijdt 
dan binnen naast het casino. Die gronden moesten aangekocht worden. Op dat moment werd de 
afspraak gemaakt met de gemeente Holsbeek om dat te prefinancieren en dat het crematorium dat 
bedrag aan hen zal terugbetalen. Dit staat hier ingeschreven als een subsidie van 380.000 euro. 

De heer Dunon vraagt of de rekening cijfers van 2017 ver afwijken van de projectie van 2017. 

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat hij daar nog niet op kan antwoorden, omdat de cijfers 
van 2017 nog niet beschikbaar zijn. Hij stelt wel vast dat creatorium Hofheide een gezond bedrijf is.

De heer Dunon beklemtoont dat men de projectie van budget 2018 moet afstemmen op de 
gerealiseerde cijfers van voordien.

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt bevestigend. 

De heer Dunon meent dat hiervoor de cijfers redelijk realistisch moeten zijn.
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede begrijpt dat de provincie deze gronden nu terugbetaalt aan de 
gemeente en vraagt of de provincie eigenaar wordt van die gronden. 

De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat de subsidie betaald wordt door het crematorium 
Hofheide aan de gemeente Holsbeek uit eigen middelen. De subsidie komt niet vanuit de provincie. 
De provincie is, net zoals de steden en gemeenten, aandeelhouder in de intercommunale en wordt 
dus geen eigenaar van de grond. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 122  ter stemming voor.
Voorstel nr. 122 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 41 stemmen voor, 0 tegenstemmen, 
24 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 123
Havicrem : Buitengewone Algemene Vergadering op 20 december 2017 – mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordigers
Dit voorstel werd op 16 november 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter overloopt kort de agenda van deze buitengewone algemene vergadering. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de nieuwe leden van de Raad van Bestuur 
vervangingen zijn of bijkomende leden? 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat er iemand gestorven is en dat die moet vervangen 
worden. Er is ook een gemeente waar een nieuwe persoon wordt afgevaardigd. Het gaat dus over 
twee vervangingen. 

De heer Dunon merkt op dat men zich voor 2018 gestoeld heeft op 2017 en dat men dezelfde 
projecties gemaakt heeft. In 2018 zou men komen op 4200 crematies. Bij Hofheide sprak men van 
een vermindering naar 3850. Ook hier spreekt men van de invloed van een nieuw crematorium in 
Aalst. Toch merkt hij in de cijfers op dat punt geen groot verschil. 

Anderzijds merkt hij op dat de bedrijfskosten naar 2018 een heel stuk lager zijn, namelijk 145.000 
euro. Normaal stijgen die kosten. Hij vraagt of er een verklaring is voor deze cijfers. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de opening van het nieuwe crematorium in Aalst pas 
helemaal op het einde van 2018 voorzien is. Men vermoedt dat dit niet direct een invloed zal hebben 
op het aantal crematies en het resultaat van 2018.

De daling van de kosten is vrij eenvoudig te verklaren. In 2017 werd een bedrag voorzien voor de 
voormalige directeur. Dat werd in 2018 niet meer gedaan. Men is van oordeel dat er tegen dan 
uitsluitsel zal zijn en dat een dergelijke voorziening niet meer moet aangelegd worden. 

De heer Dunon vermeldt dat er twee crematoriums open gaan volgend jaar, één in Evere en één in 
Aalst. Voor Evere staat duidelijk vermeld dat dat pas in december 2018 zal zijn en dat dit dus pas in 
2019 zijn effect zal hebben. Hij vraagt zich af of die van Aalst niet eerder zou open gaan.

De heer Dehaene kent de exacte timing niet, omdat hij niet betrokken was bij de realisatie van dat 
crematorium. Over Evere weet men dat dat voor langere termijn uitgesteld is. Over Aalst is de laatste 
informatie dat het niet veel effect zou hebben op het aantal crematies dat bij Havicrem zal 
gerealiseerd worden. 

De heer Dunon merkt op dat men aandacht zal moeten geven aan het feit dat er gebrek is aan 
openbaar vervoer en alternatieven, met gevolgen voor de bereikbaarheid van het crematorium.  Hij 
vraagt of er een mobiliteitsplan opgemaakt werd, toen er over die bouwvergunning gesproken werd, 
en of men toen al niet wist dat er problemen zouden komen naar vervoer toe. 

De heer Dehaene zegt dat hij niet betrokken was bij de zoektocht naar een geschikte locatie. Hij weet 
echter dat het niet evident is om een locatie te vinden om een crematorium te realiseren, laat staan in 
de buurt van een openbaar vervoersknooppunt. 

Deze bekommernis werd al herhaaldelijk aangekaart bij De Lijn. Tot nu toe werd nog geen gehoor 
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gegeven hieraan. In het kader van de vervoersregio’s heeft men nu misschien wel opportuniteiten om 
aan deze tekortkoming van de locatie tegemoet te komen.  

Op dit moment stopt er echter nog geen bus vóór de deur, wel op slechts op 500 meter. Voor 
sommige mensen is dat inderdaad moeilijk. Er wordt dus gezocht naar een betere ontsluiting, maar 
het crematorium kan dat niet zelf realiseren. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 123  ter stemming voor.
Voorstel nr. 123 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 38 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 25 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 124
Aanpassing organogram als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld door het Bureau.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de provincie de diensten die uitkantelen, schrapt in 
haar organogram.

De heer Van den Cruijce zegt dat elke activiteit van de provincie  in dat organogram zijn plaats heeft. 
Hij stelt vast dat er verschuivingen zijn. De cel Vlaams karakter zat bijvoorbeeld vroeger bij de dienst 
cultuur, maar nu bij de dienst erfgoed. Hij vraagt om hier duidelijkheid in te scheppen en stelt voor de 
naam van de dienst te veranderen in dienst Vlaams karakter en erfgoed.

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat veel voorstellen als deze kunnen geformuleerd 
worden. Hij weet niet of het wenselijk is om in het organogram aanpassingen te doen. Het moet vooral 
duidelijk zijn aan wie deze mensen moeten rapporteren. Dit is belangrijker dan een specifieke 
vermelding te hebben in het organogram. Dit is immers vooral een instrument voor intern gebruik.

De heer Van den Cruijce vraagt of de gedeputeerde het voorstel belangrijk vindt en of hij akkoord gaat 
met het voorstel. Hij vindt het een verduidelijking, al is het in een intern document. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, meent niet dat het voorstel onbelangrijk is. Men mag immers niet 
interpreteren dat hij Vlaams karakter onbelangrijk vindt. 

Hij vergelijkt dit met het beleid mobiliteit, waar het beleid rond voetgangers en fietsers ook niet 
opgesplitst is. Hij vindt het voorstel niet verdedigbaar, omdat er dan een te grote opsplitsing gemaakt 
wordt in het organogram. Het is niet de bedoeling om dit beleidsmatig extra in de verf te zetten. Het 
organogram is een instrument om de organisatie te organiseren en te structureren, eerder dan een 
beleidsinstrument.

De heer Van den Cruijce wenst van het organogram geen beleidsinstrument te maken. 

Hij meent dat iedereen weet dat voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en personenvervoer onder 
mobiliteit vallen en vindt dat de term mobiliteit dus de lading dekt. Hij meent echter dat de naam 
erfgoed de lading niet meer dekt. Bij Vlaams karakter kan hij zich noch etymologisch, noch taalkundig 
voorstellen dat Vlaams karakter een deel zou zijn van erfgoed. Erfgoed zal vanaf nu enkel onroerend 
erfgoed zijn, terwijl de cel Vlaams karakter zich met roerende zaken bezighoudt. 

Hij wenst geen onderverdeling te maken, zoals er onderverdelingen gemaakt werden bij de dienst 
PIVO, die in vijf subcategorieën uiteenvalt. Wel wenst hij een nieuw label dat de lading, vanaf 
vandaag, wel dekt.  

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, stelt dat, ingevolge de uitkanteling van de diensten, er nog een 
aantal restbevoegdheden zijn, die niet mee uitkantelen, waarvoor men getracht heeft ze ergens onder 
te brengen in een bestaand kader. Sommige daarvan zijn een beetje ongelukkig terechtgekomen in de 
structuur die er momenteel is. Er zullen dan ook nog andere wijzigingen aangebracht worden in de 
toekomst. 

Ze stelt dat het zeker belangrijk is dit mee te nemen. Ze stelt echter voor, zonder afbraak te willen 
doen aan de opmerkingen, dit even aan de kant te zetten tot de volgende legislatuur. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat de cel Vlaams karakter nog altijd bij de directie Vrije Tijd zit 
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en rechtstreeks rapporteert aan de directeur Vrije Tijd, Lieven Elst.

De heer Laeremans stelt voor een balkje bij te maken in het organogram voor de dienst Vlaams 
karakter. Hij vraagt of dat financiële implicaties heeft en of er dan een extra diensthoofd nodig is. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, zegt dat het ook te maken heeft met de interne structuur, het is 
een intern document om te weten in welke directie iets zit en welke diensthoofden er zijn. Door het feit 
dat er diensten uitkantelen, zal er nog geherstructureerd moeten worden. Dus vandaar haar suggestie 
om het Vlaams karakter mee te nemen in het grotere geheel.

De heer Van den Cruijce zegt dat hij het nu nog minder begrijpt. De cel Vlaams karakater rapporteert 
rechtstreeks aan de directie Vrije Tijd, valt het dan wel of niet onder de dienst erfgoed? Het is toch niet 
de bedoeling van nog meer onduidelijkheid te creëren.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat Vlaams karakter onder het vakje van ondersteuning zit bij 
de directie Vrije Tijd. Dat staat ook zo in het boek budget op p.58/59. Het zit op een ander niveau 
omdat er geen apart diensthoofd is, maar rapporteert rechtstreeks aan de directeur Vrije Tijd.

De heer Van den Cruijce  zegt dat het dus helemal niet onder erfgoed staat en vraagt dat hij het dan 
verkeerd begrepen heeft omdat hij zelf niet aanwezig was op de commissie. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat het onder de ondersteunende diensten voor de dienst Vrije 
Tijd staat.

De voorzitter zegt dat hiermee het misverstand uitgeklaard is.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 124  ter stemming voor.
Voorstel nr. 124 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 43 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 19 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 125
Bevoegdheidsverdeling deputatie als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord
Deze kennisgeving werd op 28 november 2017 behandeld door het Bureau.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er ingevolge het Vlaams regeerakkoord een aantal taken 
zijn die niet meer opgenomen worden en dat wordt ook vertaald in de bevoegdheden van de 
verschillende gedeputeerden. De lijst is vrij duidelijk, alles wat persoonsgebonden is, wordt geschrapt 
en er zijn een aantal naamswijzigingen die de lading beter moeten dekken.  De organisatie van de 
dienst omgevingsvergunning zat altijd al bij collega Schevenels, dat wordt in deze oplijsting ook zo 
weergegeven.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 125 ter kennisname voor.
De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 125.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 126
Naamwijziging raadscommissies als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld door het Bureau.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat alle bepalingen van termen die te maken hebben met 
zaken die uitkantelen, worden geschrapt. Een aantal zaken worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
Vlabinvest, waarvan vermoed en gehoopt wordt dat het decreet nog gestemd geraakt voor het einde 
van het jaar. Dit is al opgenomen in de bevoegheid van de nieuwe commissie Kansenbeleid en 
Woonbeleid.

Mevrouw De Dobbeleer – Van den Eede zegt dat ze vermoedt dat het gaat over Vlabzorg in plaats 
van Vlabinvest. De gedeputeerde bevestigt dit.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt kennisgeving nr. 126 ter kennisname voor.
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De provincieraad neemt akte van kennisgeving nr. 126.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 127
Wijziging statuten Vlabra'ccent en vernieuwing huishoudelijk reglement naar aanleiding van het 
Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 21 november 2017 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit een gevolg is van het Vlaams regeerakkoord waarbij  
de provincie uittreedt uit Vlabra’ccent vanaf 1 januari 2018. Eigenlijk wordt er teruggekeerd naar de 
statuten van 2013. Die statuten zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden en de beschrijving van de 
doelstellingen van Vlabra’ccent zijn ongewijzigd. Nu zijn het organisaties, gemeenten en instellingen 
die vertegenwoordigd worden in de beslissingsorganen waar dat tot nu toe alleen natuurlijke personen 
waren.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 127 ter stemming voor.
Voorstel nr. 127 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 59 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 128
Uittreding provincie Vlaams-Brabant uit Vlabra’ccent vzw en beëindiging van de 
samenwerkingsovereenkomst met Vlabra'ccent vzw naar aanleiding van het Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 21 november 2017 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur,Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat in de samenwerkingsovereenkomst een aantal afspraken 
gemaakt werden naar de raad toe, zoals het voorleggen van de begroting en de rekening. Gezien de 
provincie geen betrokken partij meer zal zijn, wordt die samenwerkingsovereenkomst opgezegd. De 
uittreding is gebeurd in onderlinge overeenstemming. Wat de verrekening betreft, zoals blijkt uit de 
nota 2016, was er 12.000 euro overschot, 10.000 euro daarvan is verwerkt in 2017 door de bijdrage 
van de provincie te verlagen en dus is er een zeer beperkt saldo dat binnen de vzw zal blijven. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 128 ter stemming voor.
Voorstel nr. 128 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 55 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 129
Overdracht provinciaal vereffeningsfonds van Vlaams-Brabant en van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie naar de vzw Alba naar aanleiding van het Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 14 november 2017 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid 
en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit een fonds is waarmee  men een financiële 
vergoeding kon betalen aan slachtoffers van misdrijven door jongeren, die niet de middelen hadden 
om die schade te vergoeden maar dat wel wilden doen. In ruil moesten de betrokken jongeren 
vrijwilligerswerk doen bij openbare besturen of humanitaire instellingen. In het fonds zit ongeveer 
10.000 euro. De Vlaamse regering heeft in juni 2017 beslist dat die taak voor Vlaams-Brabant verder 
zou opgenomen worden door de  vzw ALBA. Het voorstel is om die middelen en alles wat erbij hoort 
over te dragen naar die vzw.

Mevrouw Van Laere vraagt vanwaar het fonds zijn geld krijgt.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat tot nu de provincie daar ook een bijdrage leverde. Nu zal 
het Agentschap Jongerenwelzijn van Vlaanderen daarvoor de nodige kredieten vrijmaken.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 129 ter stemming voor.
Voorstel nr. 129 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 130
Aanpassing subsidiereglement jeugdvriendelijke openbare ruimte naar aanleiding van het Vlaams 
Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld door het Bureau.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de middelen voor jeugdvriendelijke openbare ruimte 
worden ondergebracht bij de dienst leefmilieu. Ook het subsidiereglement wordt dus herzien. Dat 
betekent concreet dat de beoordelingscommissie jeugdvriendelijke ruimte niet langer zal bestaan uit 2 
externen en mensen van de dienst jeugd, maar wel 2 externe deskundigen, 1 interne deskundige van 
de dienst leefmilieu en ook 1 interne architect van de dienst stedenbouw. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 130 ter stemming voor.
Voorstel nr. 130 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 131
Provinciale vertegenwoordiging in bestuursorganen van organisaties binnen de bevoegdheid 
gezondheid naar aanleiding van het Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld door het Bureau.

De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat de uittreding uit de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering uit Ahasverus ook een gevolg is van de uitkantelijng van de persoonsgebonden 
aangelegenheden.
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 131 ter stemming voor.
Voorstel nr. 131 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen bij 61 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 132
Provinciale vertegenwoordiging in bestuursorganen van organisaties binnen de bevoegdheid cultuur 
naar aanleiding van het Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld door het Bureau.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er vanuit cultuur vertegenwoordigingen waren in een 
aantal vzw’s: het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, het 
Sportimonium en het Stuk. De provincie verdwijnt uit deze beslissingsorganen. Voor het Sportimonium 
vraagt men om  op de hoogte te blijven van de werking van het depot omdat de provincie daar mee in 
geïnvesteerd heeft.  

De voorzitter legt voorstel nr. 132 ter stemming voor.
Voorstel nr. 132 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 133
Invoering nieuw reglement erfgoedontsluiting en opheffing voorgaande reglement als gevolg van het 
Vlaams Regeerakkoord
Dit voorstel werd op 21 november 2017 behandeld in de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams 
karakter, sport, recreatie en domeinen

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat ervoor gekozen werd om te gaan voor een nieuw 
reglement. Het nieuw reglement beperkt zich tot het onroerend erfgoed en de ontsluiting van dat 
onroerend erfgoed. De provincie focust zich vooral op bouwkundig erfgoed, landschappen, 
archeologie. Er wordt een subsidie voorzien van maximum 50 % van de uitgaven met een totaal 
maximumbedrag van 12.500 euro. Dat moet vooral het onroerend erfgoed toegankelijk maken en 
zichtbaar maken.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 133 ter stemming voor.
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Voorstel nr. 133 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 134
VERA: aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2018
Dit voorstel werd op 21 november 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat de Raad van Bestuur van 24 oktober 2017 het budget 
2018  vaststelde en de aanpassing van het daarmee gepaard gaande meerjarenplan. Die aanpassing 
is financieel van aard, de financiële wijzigingen zijn dan weer het gevolg van de gewjizigde 
strategische richting die VERA ingeslagen is sinds 2014, met name naar de kostendelende 
dienstverlening. Die kostendelende dienstverlening heeft ten opzichte van het vorige meerjarenplan al 
een meeromzet betekend van een half miljoen euro. Ondertussen zijn er 31 vaste medewerkers en 4 
tijdelijke medewerkers in dienst. Er wordt extra kantoorruimte gerenoveerd. Het exploitatiebudget voor 
2018 spreekt van een uitgave van 3,1 miljoen en inkomst van bijna 4 miljoen. De meerjarenplanning 
laat nog altijd een positieve autofincieringsmarge zien en een positief resultaat op kasbasis, zoals dus 
normaal door de BBC wordt voorgeschreven.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 134 ter stemming voor.
Voorstel nr. 134 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen bij 62 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 135
Vlabinvest apb: Vastlegging budget 2018 en MJP 2014-2019
Dit voorstel werd op 14 november 2017 behandeld in de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid 
en woonbeleid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de werking van 2017 doorgetrokken wordt naar 2018. Er 
zijn 2 elementen die vermeldenswaardig zijn, enerzijds het budget dat vanuit de provincie naar 
Vlabinvest gaat, dat moet nog verder uitgeklaard worden. Dit wordt verfijnd naar projecten rond 
woningdelen en starterswoningen die opgestart worden. Budgettair zijn de middelen al voorzien. Wat 
er anderzijds niet instaat, is het budget voor Vlabzorginvest, waarvoor men hoopt op een 2,5 miljoen. 
Maar er is nog geen absolute zekerheid over dat bedrag, dus dat is nog niet vertaald in de cijfers zoals 
ze hier voorliggen. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 135 ter stemming voor.
Voorstel nr. 135 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 60 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 136
Ruiling met opleg van oude en nieuwe bedding Tempelbeek, Lubbeek en vestigen van bijhorende 
erfdienstbaarheden en aanstellen notaris Pelgrims en goedkeuren ontwerpakte
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid 
en patrimonium.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het gaat over de verlegging van een beek om 
woongelegenheden te realiseren en de verrekening van de gronden die daarmee gepaard gaat. De 
provincie zou een 1.540 euro ontvangen van de betrokken partijen. Er is een erfdienstbaarheid voor 
een strook voor het onderhoud van de beek en op vraag van de gemeente is er een doorgang als 
trage verbinding.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 136 ter stemming voor.
Voorstel nr. 136 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen bij 63 stemmen voor zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter deelt mee dat voorstel nr. 137 in besloten zitting aan het einde van de werkzaamheden zal 
besproken worden.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 138
Erfpachtovereenkomst en huishoudelijk reglement Pro Natura
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid 
en patrimonium.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de ruimte aangeboden is aan de zittende partners op de 
Pamelsite, en ook ruimer is bekendgemaakt. Pro Natura is de enige kandidaat die gebouw 20 zou 
willen innemen en investeringen wil doen. Als tegenprestatie vragen zij om een erfpachtovereenkomst 
af te sluiten. Het voorstel zoals het hier voorligt, is een erfpachtovereenkomst van 27 jaar, en op basis 
van een schattingsverslag zou dat neerkomen op een jaarlijkse vergoeding van 15.400 euro voor die 
extra ruimte die ze gaan gebruiken.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 138 ter stemming voor.
Voorstel nr. 138 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen bij 62 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 139
Overheidsopdracht voor het uitvoeren van verkennende screenings voor de potentie van 
warmtenetten op verschillende locaties in de provincie Vlaams-Brabant (raamovereenkomst) ten 
behoeve van de dienst ruimtelijke planning van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 21 november 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat de provincie energiekansenkaarten heeft laten 
maken. Dat zijn kaarten die de weg kunnen wijzen naar mogelijke potenties van hernieuwbare 
energie. De provincie heeft toch wel heel wat potentie aan zon, aan wind en aan geothermie, dit is de 
warmte die men uit de grond kan halen. In Aarschot loopt er een project  waaruit blijkt dat op een 
bedrijventerrein toch nog heel wat aan warmtenetten kan gerealiseerd worden. In verschillende regio’s 
zijn er vragen naar een screening of die warmtenetten daar ook kunnen. Er zijn ook vragen van 
gemeenten. Uit dit alles zou een raamovereenkomst  moeten opgesteld worden voor een viertal jaren, 
waar zowel de provincie als de gemeenten kunnen uit puren. Dit wordt geraamd op 250.000 euro en 
men wil dat ook doen met een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 139 ter stemming voor.
Voorstel nr. 139 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen bij 63 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 140
Wijziging reglement vergadercentrum naar aanleiding van start nieuwe cateraar UMAMI
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid 
en patrimonium.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat enkel artikel 14 rond de catering gewijzigd is. In het 
oude reglement stond dat de cateraar aangesteld door de provincie het exclusieve recht heeft op de 
catering in zijn totaliteit. Dit is nu uitgesplitst. In het nieuwe reglement staat dat de cateraar aangeduid 
door de provincie het exclusieve recht heeft op catering behoudens voor cateringopdrachten in 
evenementenformules voor activiteiten die voor 100% door derden georganiseerd worden en een 
aantal interne activiteiten van het provinciebestuur. Voor de activiteiten uitsluitend door derden 
georganiseerd, kan men de cateraar kiezen. Kiest men voor de cateraar aangesteld door de provincie, 
dan geniet deze 10 % korting op de tarieven voor het gebruik van de ruimten. 

De heer Laeremans vraagt of provinciefracties als ‘derden’ beschouwd worden, wanneer zij zelf iets 
organiseren, of zijn zij dan deel van het geheel. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat dit over de catering gaat.
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De heer Laeremans herhaalt zijn vraag. Hij wil weten hoe ze beschouwd worden als een 
provinciefractie hier iets organiseert en gebruik maakt van de catering. Zijn zij dan derden of horen ze 
bij het huis.

n.v.d.r.

De provinciefracties maken momenteel gratis gebruik van het vergadercentrum PH en worden 
dusdanig als een interne gebruiker beschouwd (gelijklopend met interne diensten). 
Daaruit volgt logischerwijze dat de fracties gebruikmaken van onze huiscateraar Umami. 

Bijkomende voorwaarde is dat de activiteiten van de fracties een besloten karakter moeten hebben 
(enkel op uitnodiging), zoals vermeld in het reglement. 

De heer Smout zegt dat ze een aanvraag ingediend hebben en vraagt of ze nu verplicht zijn bij deze 
cateraar te gaan of niet.

Mevrouw De Dobbelaer - Van den Eede vraagt of het de deputatie is die beslist heeft over die reductie 
van 10% op de huurprijs van die zalen? 

De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat de raad dit nu gaat beslissen.

De heer Smout vraagt of de cateraar daarmee akkoord gaat. Er is een contract afgesloten met 
exclusiviteit. Als ze dit goedkeuren wordt de exclusiviteit van de cateraar gereduceerd.

De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, zegt dat dit conform het contract is.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat er een contract afgesloten is met de cateraar, met deze 
formule.

De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, zegt dat het duidelijk is dat er met de nieuwe 
cateraar een afspraak is dat derden niet meer verplicht zijn om exclusief bij hem te bestellen. Dat werd 
bij het nieuwe contract met de nieuwe cateraar heel duidelijk afgesproken. Dus het staat zo in het 
contract.

De heer Laeremans zegt dat dit reglement dan al vroeger had moeten aangepast worden, zo gauw er 
een nieuwe cateraar is aangesteld geweest. Ondertussen zijn er natuurlijk een aantal contracten 
geweest, volgens ons reglement is die exclusiviteit er terwijl in het contract met de eigenaar die 
exclusiviteit al is opgeheven, dus men wist dat toen niet. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat de cateraar gestart is vanaf 1 september, dus men heeft 
dat zo snel mogelijk proberen in orde te brengen. 

Mevrouw De Dobbelaer – Van den Eede vraagt of dat zo in het bestek stond, dat dit niet meer 
exclusief zou zijn.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat dat zo in het bestek stond en dat dit toegelicht is in de 
raadscommissie op 21 maart 2017.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 140 ter stemming voor.
Voorstel nr. 140 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen voor, zoals 
wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 141
Subsidiereglement waterpreventieve maatregelen
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid 
en patrimonium.
Op 30 november 2017 werd amendement 141/1 ingediend door de deputatie.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit een verdere uitbreiding is van maatregelen tegen 
wateroverlast. Er wordt al jarenlang ingezet op het creëren van buffercapaciteit via 
overstromingsgebieden en bufferbekkens. Via erosiebestrijding probeert men de schade binnen de 
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perken te houden. Op sommige plaatsen waar er wateroverlast is, is het gewoon onmogelijk om 
dergelijke grote investeringen te doen met overstromingsgebieden of buffercapaciteit. Het gaat hier 
over een financiële ondersteuning van maximum 7.500 euro of 75 % van de totale kost voor 
individuele woningen. Voor collectieve woningen, appartementsgebouwen, gaat het bedrag tot 10.000 
euro per aanvraag. Het reglement voorziet dat de deputatie de regio bepaalt waarin dit reglement kan 
gebruikt worden. In eerste instantie worden de gemeenten Beersel, St- Genesius-Rode en St.-Pieters-
Leeuw aangeduid, omdat daar al veel huiswerk gedaan is. Door de VMM is in kaart gebracht wat kan 
gebeuren als ingrepen aan particuliere woningen moeten gebeuren, vandaar dat men zou willen 
starten met St.-Pieters-Leeuw, daarna volgen de twee andere gemeenten.

De heer Laeremans zegt dat er wellicht toch een aantal mensen op hun honger gaan blijven zitten, als 
ze in een gemeente wonen waar het te duur is voor de overheid om een volledig waterbekken aan te 
leggen. Eigenaars die ook graag een maatregel zouden nemen om hun woning tegen water te 
beschermen, zijn dus op zichzelf aangewezen. Nu kan dat niet omdat het alleen toegelaten is in die 
drie gemeenten die nu aangeduid zijn. Hij vraagt of dit wel juridisch ingedekt is en geen discriminatie 
is voor de andere mensen van Vlaams-Brabant, 7.500 euro voor de ene en niet voor de andere? 

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat het gangbaar is dat er verschillen gemaakt worden 
naargelang de regio. Vlaams karakter is duidelijk afgebakend, Vlabzorg en Vlabinvest zijn dat ook. De 
middelen zijn beperkt en er is gekozen voor die gebieden waar het studiewerk al het verst gevorderd 
is en waar de grootste risico’s zitten naar waterschade. De bedoeling is om dat te verruimen en de 
ene na de andere regio aan te pakken. Deze regio is in kaart gebracht, er is gekeken wat er mogelijk 
is naar buffercapaciteit. De conclusie is dat niet alles kan gebufferd worden en dat men dit instrument 
daarom daar ook beschikbaar wil stellen.

De heer Smout vindt het eigenaardig dat de provincie rechtstreeks particulieren subsidieert, die in één 
gemeente wonen, terwijl een particulier in een andere gemeente daar niet kan van genieten. Het zou 
meer aangewezen zijn om de gemeente, waar de studie gebeurd is, te subsidiëren. Hier gaat de 
provincie zelf een onderscheid in haar burgers maken op basis van de gemeente waarin zij wonen. 

De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, zegt dat het geen puur particuliere steun is. Het gaat 
over een project binnen een gemeente, waar op basis van een studie gezegd wordt dat alle 
waterpreventieve maatregelen genomen werden en waar vastgesteld wordt dat dat onvoldoende 
garantie biedt. Indien de provincie een subsidie geeft aan de gemeenten, dan kan de gemeente die 
niet zomaar doorgeven aan de burger. Een gemeente kan met haar budget niet investeren op 
particulier eigendom. Het verschil met andere reglementen is, dat niet elke particulier op eigen houtje 
een subsidieaanvraag kan doen. Hij kan dat maar, wanneer hij deel uitmaakt van een studie of een 
project in die betrokken regio. En daar moet volgens de criteria, zoals Tom Dehaene gezegd heeft, 
gekeken worden waar het risico het grootst is en waar men het verst gevorderd is.

De heer Dunon veronderstelt dat dit reglement niet de bedoeling heeft tot afleveren van 
bouwvergunningen in gebieden waar wateroverlast is. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat dit niet de bedoeling is en dat dat daar los van staat.

De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, zegt dat er uitdrukkelijk instaat dat dit niet voor 
nieuw gebouwde woningen kan besteed worden. Als iemand nieuw bouwt, moet hij zelf financieren 
wat hij doet. Er staat in dat dit enkel kan voor bestaande woningen.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter gaat over naar de bespreking van amendement 141/1 van voorstel nr.141.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat er bij de bespreking van het amendement tijdens de 
commissie een discussie ontstaan is. Het is juist dat het reglement zoals het voorlag, onduidelijk was. 
Het amendement stelt voor om in artikel 5 niet te spreken over eigenaars, maar over bewoonde 
woningen of panden. Dat kunnen zowel gehuurde als panden in eigendom zijn.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 141/1 van voorstel nr. 141 ter stemming voor.
Amendement nr. 141/1 van voorstel nr. 141 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 
59 stemmen voor, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
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De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 141 ter stemming voor.
Geamendeerd voorstel nr. 141 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen bij 61 stemmen 
voor, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De vergadering wordt om 15:55 geschorst

De vergadering wordt om 16.12 uur heropend

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 115
Bespreking budgetopmaak 2018 en meerjarenplanning
Dit voorstel werd op 28 november 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica

De heer Dehaene, gedeputeerde, gaat over tot de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2020 
en het budget 2018.

n.v.d.r.

De presentatie van de meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018, alsook een overzicht van 
de kerncijfers, zijn terug te vinden op de deelsite van de raadsleden.
Het filmpje van de streekmotor kan u vinden op http://streekmotor.be/

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen voor
hun repliek op de meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018.

De heer Claes, voorzitter van de CD&V-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de meerjarenplanning
2014-2020 en het budget 2018:

“De voorbije jaren werden we geconfronteerd met allerlei beslissingen van Vlaanderen waarbij de 
financiële bewegingsruimte van de provincie wordt ingeperkt. 
Hierbij heeft de deputatie alles in het werk gesteld om de belangen van de provincie maximaal te 
verdedigen.

Waar Vlaanderen de bedoeling had om de fiscale autonomie van de provincies gewoon af te schaffen 
en te werken met dotaties, is het heffen van opcentiemen overeind gebleven. Dat is op zich een 
goede zaak voor de beleidsruimte en de autonome werking van de provincie. 

De vermindering van de opcentiemen is wel niet evenredig met de budgetten voor de overgedragen 
bevoegdheden. Als compensatie is er een jaarlijkse dotatie van 7 miljoen euro. 
We  vragen de deputatie er over te waken dat Vlaanderen deze compensatie vroeg of laat niet 
eenzijdig afschaft. Dat zou een hold-up zijn die opnieuw enkel onze provincie zou treffen.

Een andere grote bekommernis van de CD&V-fractie is steeds de uitkanteling van het personeel van 
de provincie naar Vlaanderen geweest. 
De 61 personeelsleden weten waar ze volgend jaar tewerkgesteld worden en hun statuut, 
arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten blijven gevrijwaard. Ook hier heeft de deputatie goed werk 
geleverd.

Nu de overgang van de persoonsgebonden taken naar Vlaanderen vanaf 2018 een feit zal zijn, 
vragen wij ons als CD&V-fractie af wat dit concreet betekent voor de organisaties, actief in de sport-, 
de jeugd-, de cultuur- en de sociale sector. 

Zal Vlaanderen voor hen een evenwaardige ondersteuning bieden zoals de provincie dat steeds 
gedaan heeft? Of zullen zij hiervoor bij de gemeenten moeten aankloppen? Dit blijft voor ons een 
aandachtspunt om  op te volgen.

Na deze afslankingsronde vraagt CD&V, aansluitend bij haar congresbesluiten, hervormingsrust voor 
de Vlaamse provincies. 
Wij verzetten ons dan ook tegen elke verdere inperking van de provinciale bevoegdheden. 

http://streekmotor.be/
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We hopen integendeel op voortschrijdend inzicht, waarbij duidelijk zal worden dat de provincies, in 
plaats van het ‘probleem’, veeleer ‘de oplossing’ zijn voor heel wat streekgebonden, bovenlokale 
initiatieven.

CD&V kiest ondubbelzinnig voor het behoud van de provincie als een volwaardig bestuursniveau 
tussen het lokale en het Vlaamse niveau. 
Bepaalde bevoegdheden worden beter op een tussenniveau uitgeoefend, omdat ze nu eenmaal het 
lokale belang overstijgen, maar anderzijds te regionaal zijn om optimaal door de deelstaten of de 
federale overheid behartigd te worden. 

De provincie moet dan ook verder blijven bestaan als volwaardige motor van het streekbeleid, 
streekmotor zoals gezegd door onze gedeputeerde, en de gebiedsgerichte samenwerking, ook voor 
de persoonsgebonden en culturele bevoegdheden.  

Bij het budget en meerjarenplan valt het op dat heel wat nieuwe initiatieven opgestart worden. Er zijn 
de visienota ruimte en de reglementen rond preventie van wateroverlast. Er zijn de investeringen in 
het PIVO en de domeinen, in de nieuwe serres van De Wijnpers en in het doortrekkersterrein van 
Huizingen. Het is geen provincie die aan het uitbollen is, integendeel het is een provincie die nieuwe 
initiatieven en nieuwe investeringen neemt. En dit terwijl onze fiscale druk de laagste is van alle 
provincies.

Als CD&V-fractie  staan we achter de initiatieven van de volledige deputatie. Ik vermeld er nu enkele 
binnen de beleidsterreinen van de CD&V-gedeputeerden. Ik begin bij gedeputeerde Tom Dehaene.

- Inzake mobiliteit wordt verder ingezet op stappen, fietsen en openbaar vervoer zodat mensen kiezen 
voor een duurzame verplaatsingswijze, met het trage wegennetwerk en de fiets- en schoolroutes. 
Er wordt ook gestart met de aanleg van een aantal, al langer geplande, fietssnelwegen na een zeer 
lange administratieve voorbereiding zijn we hier uiteindelijk kunnen starten op het terrein.

- Een gecoördineerde aanpak van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer moet het aantal ritten in 
stijgende lijn doen gaan.

- Op vlak van duurzaam wonen is er continuering van de proefprojecten rond renovatiebegeleiding op 
maat voor ouderen en mensen met een laag inkomen.

- Er is ondersteuning voor gemeenten die bij de herdenking van 100 jaar eerste wereldoorlog  
onroerend erfgoed opwaarderen of hierrond activiteiten organiseren.  

-Bij het PIVO komt een nieuwe schietstand met oefendorp om de opleidingen te verbeteren.

Ik vernoem nu enkele beleidsinitiatieven van gedeputeerde Monique Swinnen. 

-  Om de achterstand aan welzijns-en zorgvoorzieningen in onze provincie weg te werken wordt aan 
Vlabinvest APB een zorgcomponent toegevoegd, die een jaarlijks budget vanuit Vlaanderen ontvangt 
van 2,5 miljoen euro. 

- De gemeenten worden verder ondersteund bij de opmaak van hemelwaterplannen en particulieren 
worden aangemoedigd om hun gebouwen te beschermen tegen waterschade.

- De nieuwe koelcellen in het Proefcentrum Herent worden binnenkort in gebruik genomen en het 
Proefcentrum Pamel wordt vernieuwd tot energieneutraal plattelandscentrum.

- Zowel het vernieuwde fietsknooppuntennetwerk in het arrondissement Leuven als het 
wandelnetwerk Brabantse Kouters worden in het voorjaar van 2018 geopend.

De CD&V-fractie vindt in dit budget en meerjarenplanning de fundamentele opties terug uit haar 
programma. Onze fractie zal deze dan ook met veel overtuiging goedkeuren. Wij feliciteren de 
deputatie en de administratie met het afgeleverde werkstuk.”

De heer Poffé, voorzitter van de Open VLD-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de
meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018:
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“Het budget 2018 ligt klaar, zoals u reeds kon vaststellen. De deputatie, bij monde van gedeputeerde 
Dehaene, heeft dit reeds uitvoerig toegelicht en er waren niet minder dan drie 
commissievergaderingen om dit budget volledig uit te kammen.

Wij wensen dan ook de oppositie te feliciteren om zich zo grondig van haar taak te kwijten. Er werden 
vele vragen gesteld over het budget maar er kwamen ook duidelijke en klare antwoorden van de 
gedeputeerden, hetgeen dan ook weer aantoont dat deze meerderheid goed werk levert.

De afslanking van de provincie is op 1 januari 2018 een feit, de taakomschrijving is nu duidelijk en we 
kunnen ons ten volle inzetten op de taken die een streekbestuur moet vervullen.

Met het verdwijnen van de persoonsgebonden materies verdwijnen er ook 61 VTE. 64 mensen 
verlaten onze organisatie om zich ten dienste te stellen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Die uitkanteling is goed verlopen. Wij verheugen ons dat er een goede regeling getroffen is voor het 
personeel dat vertrekt. Alleen voor de mensen van Hanenbos moet er nog een oplossing komen. Dat 
het voor de nieuwe werkgever niet zo makkelijk is om het personeel gelijkwaardige voorwaarden en 
een gelijkwaardig statuut te geven bewijst alleen maar dat het provinciepersoneel een zeer goed 
statuut heeft met een zeer goede verloning. Dat zal dan ook de reden zijn waarom onze 
personeelsleden zo gemotiveerd zijn.

Wij willen vandaag dan ook van de gelegenheid gebruik maken om deze mensen oprecht te danken 
voor al wat ze gepresteerd hebben voor de Vlaams-Brabanders. Hopelijk gaan deze inspanningen niet 
verloren want zij hebben steeds het beste van zichzelf gegeven, tal van nieuwe initiatieven ontwikkeld, 
met veel creativiteit en met veel doorzetting.

Aan alle personeelsleden, zij die vertrekken en zij die blijven, onze oprechte dank!

Tijdens het VVP colloquium van 25 november laatstleden hebben we kunnen vaststellen dat de VVP 
duidelijk kiest om van het provinciebestuur de streekmotor te maken. Of zoals onze 
provinciegouverneur reeds in 2015 in zijn jaarlijkse toespraak het provinciebestuur een streekbestuur 
noemde. De VVP levert niet langer achterhoedegevechten om zoveel mogelijk provinciale 
bevoegdheden te behouden, maar kiest nu dus duidelijk voor de nieuwe taakstelling om samen met 
de lokale besturen vooral de gemeentegrenzen overschrijdende problemen op te lossen.

Regelmatig duiken er voorstellen op om stadsgewesten in het leven te roepen in de plaats van de 
provincies. Wij menen echter dat de huidige provincies, als bovenlokale besturen, nog steeds de 
beste structuren zijn. De provincie als bestuursniveau is inderdaad duidelijk gekend en elke provincie 
heeft haar eigenheid. En zoals de voorzitter van de VVP opmerkte: de provincies zijn enerzijds klein 
genoeg om de lokale noden te kennen en anderzijds groot genoeg om ze te kunnen oplossen. 

In deze ontwikkelingen is het goed dat Vlaanderen het algemene kader schept voor de 
persoonsgebonden materies en dat wij niet langer het doorgeefluik moeten zijn voor die 
persoonsgebonden subsidies, want dat gevoel hadden wij hier toch dikwijls, vooral tijdens de vorige 
legislatuur. Het is goed dat wij ons voortaan alleen nog bezighouden met de dingen waarvan onze 
inwoners wakker liggen en waar wij het verschil kunnen maken: de grondgebonden materies en de 
gebiedsgerichte werking zoals wonen en werkgelegenheid, het onderhoud van de waterlopen en het 
bestrijden van erosie, overstromingen en wateroverlast, de inrichting van overstromingsgebieden en 
de ondersteuning bij het opmaken van hemelwaterplannen. 

In 2017 was de nieuwe Visienota Ruimte een belangrijk speerpunt. Onze, toen nog kersverse 
gedeputeerde, Ann Schevenels, heeft daar onmiddellijk haar schouders onder gezet. Begin 2018 zal 
zij de kernprincipes van het hernieuwd ruimtelijk beleid voorleggen aan deze raad. De dienst 
ruimtelijke planning blijft de uitvoering van de masterplannen van de stationsomgevingen trekken in 
Diest, Haacht, Tienen, Asse en Halle naast het optimaliseren en herwaarderen van bedrijventerreinen. 
De provincie is ook steeds meer de trekker in gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden. Binnen 
deze samenwerkingsverbanden bundelen de provincie en de gemeenten hun middelen om de nodige 
onderzoeken en investeringen in een bepaald gebied te kunnen doen. Ook de Regionale 
landschappen zijn hierin belangrijke partners. Momenteel lopen er vier strategische projecten die de 
provincie coördineert:

- Regionet Leuven (n.v.d.r. uitbouw van een regionaal openbaar vervoersnetwerk),
- De Zuidelijke Zennevallei (n.v.d.r. opwaardering van bedrijvenzones en woonomgevingen 

gekoppeld aan oplossingen voor waterproblematiek),
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- De Getestreek (n.v.d.r. versterken van leefbare dorpen en beleving van open ruimte),
- Horizon+ (n.v.d.r. uitbouw van de poorten tot het Zoniënwoud).

Op economisch vlak zullen we verder inzetten op kenniseconomie en innovatie, het afstemmen van 
ons technisch onderwijs op de arbeidsmarkt, de sociale economie, het toerisme en het 
detailhandelsbeleid.

De provincie heeft haar bijkomende taak als vergunningsverlener in eerste aanleg ondertussen 
opgenomen. Ook de nieuwe Provinciale Omgevingscommissie (POVC) werd opgericht en die zal 
vooral de gemeentelijke vergunningsaanvragen behandelen. Het Vlaamse vergunningenbeleid zal 
vanaf 1 januari 2018 ook van kracht worden in de gemeenten en de provincie zal hen de opgedane 
ervaring en kennis op vlak van omgevingsvergunning ter beschikking stellen.

Ook betaalbaar wonen en mobiliteit blijven belangrijke Vlaams-Brabantse uitdagingen, met o.a. de 
aanleg van functionele fietsroutes en fietssnelwegen voor woon-werkverkeer waarbij we vaststellen 
dat het niet altijd eenvoudig is om het pad te effenen voor de aanleg van die fietssnelwegen….
In het kader van mobiliteit is het in feite logisch dat Vlaanderen de bovenlokale wegenissen voor haar 
rekening neemt, maar als we kijken naar het fileleed in deze provincie, krijgen we toch weer spijt dat 
de provincie dit probleem zelf niet kan aanpakken en dat we zelf niet meer bevoegd zijn en de 
middelen hebben om dit op te lossen. Wij hebben hier het gevoel dat het Vlaams Gewest ons in de 
steek laat, denken we maar aan de Ring rond Brussel, de spooroverweg in Haacht, de noordelijke ring 
in Tienen, de stationsomgeving in Diest …

Traditiegetrouw sluiten we ons betoog af met de provinciale domeinen. In de winter- en zomerperiode 
samen van dit jaar ontvingen onze provinciedomeinen zo’n 600.000 bezoekers. Onze gedeputeerde, 
Walter Zelderloo, draagt er zorg voor dat er, net zoals de voorgaande jaren, verder geïnvesteerd 
wordt in de vier provinciedomeinen, Diest, Kessel-lo, Zoutleeuw en Huizingen. In mei 2018 zal er heel 
veel belangstelling gaan naar de heropening van de Rotstuin in Huizingen. Na de grote 
restauratiewerken zal de rotstuin opnieuw een blikvanger zijn, net zoals in 1958 bij de aanleg ervan in 
het kader van de Expo 58! Niet minder dan 60 jaar geleden dus!                                                                                                         
Naast de organisatie van een tweede editie van de “Week van de provinciedomeinen” zal er in 2018 
ook een gemeenschappelijke promotie en overkoepelende communicatiestrategie zijn om de 
taakstelling en de troeven van de domeinen te versterken. Er zal ook bijzondere aandacht zijn voor de 
veiligheid binnen en buiten onze domeinen. Relschoppers kunnen niet langer geduld worden en 
moeten een toegangsverbod krijgen. Een nultolerantie is hier het enige gepaste middel. Zo niet 
dreigen wij onze trouwe bezoekers, de Vlaams-Brabantse families kwijt te geraken, voor wie deze 
recreatie- en ontspanningsplaatsen in eerste instantie bedoeld zijn. 

Tot slot wensen we nog een bedenking mee te geven voor de toekomstige werking van ons 
streekbestuur. Een streekbestuur kan alleen maar goed functioneren als ook de stakeholders daarin 
vertegenwoordigd zijn. Er zou dus een duidelijke vertegenwoordiging moeten zijn van de lokale 
besturen, liefst van elke gemeente, om samen die lokale belangen te behartigen. Een streekbestuur 
kan immers alleen maar goed functioneren als het rechtstreeks van de gemeentebesturen weet waar 
de noden en de mogelijke oplossingen zijn. In feite is het best dat er steeds een lid van het college, en 
zelfs bij voorkeur de burgemeester, rechtstreeks deel uitmaakt van het provinciale streekbestuur. Een 
provinciebestuur moet geen eigen leven leiden, maar moet de grensoverschrijdende problemen van 
de gemeenten oplossen. En dat kan alleen maar als er een verbondenheid is.

En tot slot collega’s, eind 2017 nemen wij afscheid van 61 medewerkers maar eind volgend jaar zijn 
wij aan de beurt en zal ons aantal hier gehalveerd worden van 72 raadsleden naar 36 en van 6 naar 4 
gedeputeerden. Vele vertrouwde gezichten zullen dan verdwijnen in deze raad. Dit zal ongetwijfeld 
zijn invloed hebben op de werking van de raad en de bezetting van het halfrond. Ook de vertrouwde 
kiesdistricten verdwijnen en gaan van 5 naar 2 kieskringen. Het zal een hele verandering zijn. 
Misschien is het wel de laatste (rechtstreekse) verkiezing van een provinciebestuur? Laten we dan 
ook allemaal samen, tijdens dit laatste jaar van deze legislatuur, onze krachten bundelen om van dit 
streekbestuur een krachtige streekmotor te maken!

Ook wij, onze fractie, zal dus dit budget goedkeuren!”

Mevrouw Lemonnier, voorzitter van de sp.a.-fractie, geeft de repliek van haar partij op de
meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018:

“Het debat van vandaag, over het ontwerpbudget 2018 en de meerjarenplanning, heeft ditmaal plaats 
in een wel zeer bijzondere context:
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1) De afslanking van de provincies is binnen enkele weken een realiteit.
2) Het is de laatste begroting voor de snel naderende provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 

2018. De teller staat immers op minder dan één jaar.

Ik wil dan ook zeer graag van de gelegenheid gebruik maken, om de verantwoordelijke 
gedeputeerden – zowel de huidige als die van de vorige legislaturen - , maar ook en vooral de 
medewerkers van de diensten welzijn, gezondheid, gelijke kansen, cultuur, sport en jeugd oprecht te 
danken voor hun jarenlange onverdroten inzet. Het zijn net deze concrete beleidssectoren die er 
immers voor gezorgd hebben dat onze provincie en het provinciaal beleid tot in de kleinste 
gemeenten, zelfs tot in de wijken, een zeer effectieve en tastbare invulling heeft gekregen. Ik ben er 
van overtuigd dat we door onze zeer performante en daadwerkelijke ondersteuning op deze 
zogenaamde persoonsgebonden materies, het cruciale verschil hebben kunnen maken, om zaken te 
verwezenlijken die anders nooit zouden gerealiseerd zijn. En dit geldt zowel voor de gemeenten, als 
voor de ontelbare organisaties die actief zijn in de jeugd-, cultuur-, sport- en welzijnssector. In naam 
van de sp.a-fractie nogmaals van harte dank voor jullie inzet en creativiteit gedurende al die voorbije 
jaren.
Laat ons met zijn allen hopen dat al deze kennis en ervaring niet verloren gaat tijdens de overdracht 
van de bevoegdheden. Zoals iedereen wel weet, gaan er tijdens een verhuis immers dikwijls mooie 
dingen verloren.

Maar goed, vanaf 1 januari 2018 draaien we de bladzijde om en beginnen we met een schone lei. De 
focus komt dus helemaal te liggen op de bevoegdheid die wel nog provinciaal blijft, nl. die van de 
grondgebonden materie.
Daar we met dit ontwerpbudget de laatste rechte lijn ingaan, leek het mij een geschikt moment om 
kort eens achterom te kijken naar de beleidsverklaring, die werd opgesteld bij het begin van de 
legislatuur.
Inzake grondgebonden opdrachten werden er toen vier grote klemtonen naar voorgeschoven:
- inzetten op de attractiviteit en centrumfunctie van onze steden,
- het invullen van ruimte voor tewerkstelling en economie,
- aandacht voor het vrijwaren en de versterking van onze schaarse open ruimtes,
- nieuwe ontwikkelingen dienen maximaal geclusterd te worden langsheen mobiliteitsassen.
Op elk van deze terreinen kunnen we tal van voorbeelden naar voor brengen, waarbij we de 
afgelopen jaren vooruitgang boekten. Samen met de POM werden er nieuwe bedrijventerreinen 
ontwikkeld of werden verouderde bedrijfssites herontwikkeld. Denken we maar even aan de 
verloederde site van de vroegere papierfabriek De Meurs in Huizingen. Naast de aanleg van een park 
werd er voor de ontwikkeling van een aantal gebouwen en percelen een PPS-overeenkomst 
afgesloten met privépartners. Maar de voorbije jaren werd er ook zeer sterk ingezet op sociale 
economiebedrijven. De voorbije vijf jaar werd er zo maar even 3.625.000 euro uitgegeven aan de 
sector sociale economie.
Een ander voorbeeld: de concentratie van grote baanwinkels en retailparken hebben vaak nadelige 
effecten op het winkelaanbod in de handelskernen. Om het evenwicht tussen grootschalige 
detailhandel langs steenwegen en detailhandel in de kernen te herstellen, werd door onze provincie 
het project “Baanwinkels en gemeenten op één lijn” opgestart. Er wordt samen met de betrokken  
gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke visie op de steenwegen, alsook aan concrete actieplannen, 
wat niet eenvoudig is. De provincie wenst de gemeenten en detailhandel sterker te maken en alle 
kansen te bieden om positief met nieuwe gegevens zoals e-commerce om te gaan.

Collega’s, met het voorliggende ontwerpbudget blikken we natuurlijk vooral vooruit naar het laatste 
jaar van deze legislatuur. De gedeputeerde Tom Dehaene, heeft zo juist een duidelijk overzicht 
gegeven van de grote krachtlijnen die in het budget verwerkt zitten voor 2018. 

Vanuit onze fractie willen we graag nog even de focus leggen op het beleidsdomein economie. Naast 
kenniseconomie en innovatie wenst gedeputeerde Marc Florquin in 2018 extra aandacht te besteden 
aan het zo net vermelde detailhandelsbeleid, alsook aan het versterken van een speerpuntenbeleid 
onder de noemer van Smart Hub Vlaams-Brabant. Voor de verdere uitbouw van Smart Hub Vlaams-
Brabant wordt er volgend jaar 650.000 euro voorzien.

Inzake sociale economie en arbeidszorg is het belangrijk dat de provincie extra steun geeft aan 
sociale economieprojecten om zich aan te passen aan de vernieuwde Vlaamse regelgeving. Hiervoor 
wordt bijna 800.000 euro vrijgemaakt. Onze fractie maakt zich wel enigszins zorgen over de 
onduidelijkheden in het uitvoeringsbesluit van het decreet “werk- en zorgtrajecten”. We hopen dat de 
Vlaamse regering kiest voor een beleid waarin welzijn en werk elkaar versterken in plaats van het 
omgekeerde.
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Inzake onderwijs blijft de provincie – net zoals de voorgaande jaren – sterk inzetten op flankerend 
onderwijsbeleid via subsidies, beurzen en publicaties. Extra aandacht wordt gegeven aan de 
aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor de schoolverlatersdag wordt er een nieuwe 
formule uitgewerkt.

Inzake toegankelijkheid worden er extra middelen ingeschreven. Hiermee wenst gedeputeerde Marc 
Florquin de screenings en begeleidingen verder te zetten met 37 gemeenten die zich hebben 
ingeschreven om het label “toegankelijke gemeente” te behalen.

Tot slot wil ik nog even refereren naar het interessante colloquium van de Vereniging van Vlaamse 
Provincies van een tiental dagen geleden, waarbij de provincie geherdefinieerd wordt als 
“streekmotor”. De voorzitter van de VVP, gedeputeerde Luk Lemmens, formuleerde het als volgt: “de 
focus op grondgebonden bevoegdheden laat ons toe nog beter te doen wat de provincies al lang 
doen. Als streekmotor zullen we het beleid uittekenen op streek of gebiedsniveau waarin verschillende 
bevoegdheden worden verzoend en waarbij mobiliteit, economie, milieu en woonbeleid kunnen 
samenkomen. Het is een beetje vergelijkbaar met de aanleg van fietssnelwegen, waar economische, 
toeristische en milieuoverwegingen meespelen.” 

De focus kom dus helemaal te liggen op het duurzaam behoud van de omgeving, economie, klimaat, 
toerisme, landbouw, erfgoed, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Ik ben er echter van overtuigd, dat 
onze provincie hier helemaal klaar voor is. Vanuit de praktijk weet ik, dat er in de Zennevallei gewerkt 
wordt aan een groot strategisch project waar al deze hogergenoemde invalshoeken samenvallen. Het 
strategisch project voor de Zennevallei voorziet -  in samenwerking met de gemeenten Drogenbos, 
Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Halle en het Regionaal landschap Pajottenland-Zennevallei - in de 
uitvoering van een groot aantal projecten, die inzetten op meer groen, het verbeteren van 
woonomgevingen, de creatie van wandelpaden, enzomeer … Maar ook de ontwikkeling van 
bedrijvenzones behoort tot de doelstelling; evenals de opwaardering van groenzones voor 
waterbuffering en het versterken van de biodiversiteit. Dergelijke strategische projecten zijn dan ook 
een mooi voorbeeld, waar de provincie als gangmaker of streekmotor het voortouw neemt.

Ter afsluiting wens ik graag in naam van de sp.a-fractie de deputatie, de provinciegriffier, het 
managementteam, de stafdiensten alsook al het personeel dat betrokken is bij de opmaak van het 
budget en van de meerjarenplanning zeer hartelijk te danken voor het prima werk. Uiteraard ook de 
financieel beheerder en de directie financiën voor het omvangrijke cijferwerk. 

De SP.A-fractie zal het voorgelegde budget 2018, alsook de aangepaste meerjarenplanning 
goedkeuren.”

De heer Boogaerts, voorzitter van de GROEN-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de
meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018:

- “Wij maken Vlaams-Brabant groener!

En dat doet onze provincie uiteraard in de eerste plaats door het voeren van een provinciaal 
klimaatbeleid. Door zélf zaken te realiseren, en door gemeenten, verenigingen en mensen aan te 
zetten tot en te begeleiden bij verdere stappen naar een meer leefbare wereld. Daarom plannen we 
volgend jaar een eerste CO2-meting sinds we de nultoets lieten uitvoeren. Want meten is weten, dat 
is ook bij klimaatdoelstellingen zo. Op klimaatvlak rollen we ook nog een aantal Europese projecten en 
samenwerkingsverbanden uit.

We kijken op dat vlak ook uit naar een aantal projecten van de andere gedeputeerden, zoals de 
energiekansenkaarten, de opwaardering van een aantal oudere bedrijvenzones, de plannen voor het 
Regionet Leuven en de verdere uitbouw van het Proefcentrum Pamel tot een energieneutraal centrum 
met veel oog voor biologische teelten en landschapszorg. En natuurlijk kijken we ook uit naar de 
verdere uitbouw van de netwerken aan trage wegen en fietssnelwegen. En o ja, in 2018 krijgt ook dit 
gebouw eindelijk fotovoltaïsche zonnepanelen! Ja, samen maken we dus wel het verschil!

We zijn ook blij dat de boswerking stilaan op volle snelheid komt. De Regionale Landschappen kregen 
eerder al een toekomst van onze provincie, nu wordt ook de boswerking meegenomen in de werking 
van die regionale landschappen.

En hopelijk krijgen we nu ook snel de erkenning van de Grote Gete als natuurgebied. Zo kunnen we 
dat uitzonderlijke natuurgebied samen met Natuurpunt, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de 
landbouwers en de lokale besturen verder uitbouwen tot een veilige thuishaven voor heel veel planten 
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en dieren, en tot een gebied waar wandelaars en fietsers maximaal van die schoonheid kunnen 
genieten.

Dierenwelzijn kreeg intussen een plaatsje onder Vrije Tijd. Zo kan onze provincie de deskundige 
opvang van dieren ook in de toekomst blijven ondersteunen. Zo is er voor de komende jaren een 
budget van 100.000 euro voorzien voor het opzetten van een helpdesk waar burgers terechtkunnen 
met eerstelijnsvragen over dierenwelzijn.

- De wereld wordt digitaal, en wij doen mee!

Het provinciale serverpark wordt helemaal vernieuwd. Tegelijk wordt onderzocht welke diensten we 
nog in de 'cloud' kunnen onderbrengen. We organiseren ook nog een jaarcampagne rond digitale 
transitie om zowel onze eigen organisatie als gemeentebesturen en bedrijven alert te maken voor de 
uitdagingen die op ons afkomen. We hebben daarbij ook voldoende aandacht voor e-inclusie – 
iedereen mag mee in de digitale aanpak.

VERA, het autonoom informaticabedrijf van de provincie, bloeit als nooit tevoren. Het verruimt zijn 
doelgroep van gemeenten, OCMW's, politiezones en intercommunales nu ook naar onder andere 
sociale woonmaatschappijen. De verbouwing van het pand in Wijgmaal is nu bijna rond, en zo kan 
ook de tweede verdieping in gebruik worden genomen, heel dringend gezien de forse groei van 
VERA. Meer dan 30 medewerkers ondersteunen meer dan 150 besturen, wat een besparing van 
miljoenen euro's oplevert voor die besturen.

- De provincie wordt kleiner, en wij betreuren dat

De provincie wordt op 1 januari nog verder afgeslankt, en dat maakt ons echt niet gelukkig. Wij pleiten 
voor dynamisch tussenniveau dat vlot kan samenwerken met de gemeentebesturen op alle domeinen 
waarop die actief zijn. En dat doe je niet door de huidige provincies onzorgvuldig te amputeren.

Wij willen hier ook hulde brengen aan de tientallen medewerkers die op 1 januari een andere 
werkgever krijgen, en betreuren samen met hen dat daar veel te lang veel te veel onduidelijkheid over 
heeft bestaan. Neen, wat Vlaanderen zelf doet, doet het écht niet beter.

- Wij maken de wereld eerlijker

Op het vlak van NoordZuid zetten we een topconferentie rond lokale klimaatactie in Noord-
Zuidperspectief op poten. We werken verder aan de succesvolle projecten rond voedsel voor de 
toekomst en medische apparatuur in Congo. Rond die thema's komt er dit jaar nog een rondreizende 
tentoonstelling, en na de geslaagde samenwerking tussen Palestijnse, Brusselse en Leuvense 
circusscholen hopen we dat zoveel mogelijk jeugdbewegingen aan de slag gaan met de handleiding 
die daaruit voortsproot. Ook de documentaire over dat project komt volgend voorjaar uit.

Tot slot ontwikkelen we een spel voor jongeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Tenslotte hebben op het laatste VVP-congres alle Vlaamse provincies die duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen officieel ondertekend. Vlaams-Brabant was daarin een voortrekker, en zo 
schrijven we ons mee in in een mondiale aanpak.

Veel beleidsdoelstellingen komen we in de plannen natuurlijk niet meer tegen. We zitten in de laatste 
etappe van de legislatuur. We willen hierbij ook de hele provinciale administratie danken voor het 
prachtige werk.

Groen stapt graag mee tot het einde, en dus steunen wij als Groen uiteraard ook deze begroting.”

De heer Laeremans vraagt of ze kunnen beschikken over de PowerPointpresentatie.

De voorzitter bevestigt dat dit toegevoegd wordt aan het verslag.

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 12 december 2017 om 13.00 uur 
en sluit de vergadering om 17.19 uur.
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provincieraad van 12 december 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 13.07 uur geopend

Verontschuldigingen

De heer Guy Uyttersprot, de heer Koen Moeyersons, mevrouw Katleen D’Haese, mevrouw Elke Wouters, 
mijnheer Philippe Thiéry; provincieraadsleden.
Mevrouw Monique Swinnen; gedeputeerde.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat er sinds de provincieraad van 5 december 2017 geen schriftelijke vragen 
meer beantwoord werden.

Diversen:

Op de banken vindt u de VVP-kandidatenbrochure ‘Volle kracht vooruit’.

Stramien bespreking budget 2018 & meerjarenplanning

De voorzitter deelt mee dat de volgende timing gehanteerd zal worden: 

-          dinsdag 12 december 2017 – start 13.00 uur:

o    mondelinge vragen;
o    replieken van de oppositie (max. 20 min per fractie);
o    vragen over de meerjarenplanning & het budget;
o    stemmen over het budget (indien bespreking afgerond);
o    verder afwerken van de lopende dossiers;
o    oordelen over de noodzaak om op woensdag 13 december 2017 verder te 

vergaderen;

 -          woensdag 13 december 2017 (onder voorbehoud)

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 142 t.e.m. 145 en de motie nr. 147 bij hem werden 
ingediend. 
De provincieraad verklaarde motie nr. 147 reeds ontvankelijk tijdens de provincieraad van 5 december 
2017.

Op 7 december 2017 werden voorstellen nrs. 148 en 149 toegevoegd aan de agenda van de 
provincieraad van 12 en 13 december 2017. 

Op 12 december 2017 werd een amendement ingediend bij motie 147. Deze tekst wordt rondgedeeld. 
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Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraden van 5, 12 en 13 
december 2017 zullen gebundeld worden en ter beschikking zullen gesteld worden ten laatste 8 
kalenderdagen voor de eerstvolgende provincieraad in januari 2018. 

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о Mevrouw An Hermans diende op 10 december 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant. 

Mevrouw Hermans deelt mee dat zij, met het oog op de optimalisering van de dienstverlening en 
het creëren van een zo transparant mogelijke relatie tussen bestuurders en burgers, de volgende 
vraag voorlegt:

Zij meent dat de provinciale uitleendienst succesvol is en terecht een gewaardeerde reputatie 
geniet. Toch vernam zij recent de volgende problemen:  

Voor de verzekering van uit te lenen materiaal op 24 december werd door de uitleendienst recent 
een verdubbeling van het in de regel te betalen bedrag gevraagd (92,76 euro i.p.v. 46,38 euro), 
omdat, door de sluiting van de provinciale diensten tijdens de kerstvakantie, de materialen later 
dan gevraagd moeten worden teruggebracht. 

Deze interpretatie komt over alsof een reiziger die gebruikmaakt van de vervoerdiensten, maar 
door een gesloten overweg of door allerlei weersomstandigheden langer onderweg zal zijn, zelf 
zou moeten betalen voor het langer gebruikmaken van de diensten.

Ze legt de volgende vragen voor: 

- In de communicatie die over dit probleem al gevoerd werd, werd verwezen naar een 
provinciaal reglement van 2015. Nalezing daarvan leerde haar dat een verzekering moest 
genomen worden via de provincie, maar een vermelding van eventueel te nemen  
maatregelen bij ‘verhindering van terugbrengen door sluiting van de diensten’ heeft zij niet 
gevonden. Wat verhindert de provinciale dienst om zelf, gedurende deze dagen van sluiting, 
de verzekeringskost op zich te nemen?

- Hoeveel ontleners zullen er in 2017 in een dergelijke situatie van aanrekening van ‘verhoogd 
tarief’ zijn? 

- Is, aldus de deputatie, de huidige interpretatie van het bestaande reglement de enig mogelijke, 
of is er op korte (of eventueel langere) termijn een wijziging van de bestaande interpretatie 
mogelijk? 

Zij stelt dat in het licht van de besprekingen, die gevoerd zullen worden over het globale budget 
van de provincie, de gestelde vraag wellicht een minuscuul detail lijkt. In haar ogen gaat het 
echter niet over het bedrag, maar over de zorg voor transparantie en een klantvriendelijke 
dienstverlening. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat wanneer, in een ontlening, de waarde van het 
materiaal hoger is dan 2.500 euro, hiervoor een verzekering, via de uitleendienst, verplicht is. De 
verzekering wordt automatisch berekend op basis van de aard van het materiaal en de duur van 
de ontlening.

In dit concrete geval was de wens van de klant om het materiaal op Kerstmis weer in te leveren.
De provinciale diensten zijn echter collectief gesloten in de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Dat 
heeft tot gevolg dat het materiaal langer in bewaring moet worden gehouden door de klant.

De klant doet zijn aanvraag volledig online. Zowel het afhaalmoment als het terugbrengmoment 
kan de klant kiezen uit een kalender met de openingsmomenten van de uitleendienst. De klant 
was dus voor de ontlening op de hoogte dat de duur van de ontlening langer dan gebruikelijk zou 
zijn, omwille van de collectieve sluiting.

Er zullen 120 ontleners in een dergelijke situatie van aanrekening van ‘verhoogd tarief’ zijn, door 
het terugbrengen van materiaal op 3 januari 2018.
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Tot slot werd in dit concrete geval tot twee maal toe de suggestie gedaan om contact op te nemen 
met de coördinator zodat een budgetvriendelijke oplossing kon worden voorgesteld, maar tot op 
heden heeft de klant geen gebruikgemaakt van deze optie.

Mevrouw Hermans neemt akte van dit antwoord. Zij wenst hierover op dit moment geen verdere 
discussie te voeren, maar, bij gelegenheid, in een commissievergadering, dit reglement te 
evalueren. 

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 115
Bespreking budgetopmaak 2018 en meerjarenplanning
Dit voorstel werd op 28 november 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica

De voorzitter geeft het woord aan de fractieleiders van de oppositiepartijen voor hun repliek op de
meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede, voorzitter van de N-VA-fractie, geeft de repliek van haar partij
op de meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018.

“Gezien de weersomstandigheden en de monsterfiles van gisteren en de te verwachten weersomstandigheden 
voor vandaag, verstuurde ik gisterenavond nog een mail naar de
voorzitter met de suggestie om deze raadsvergadering meteen naar woensdag te verplaatsen. Indien
het verplaatsen van een provincieraad kan voor de koning, dan moet dat ook voor koning winter kunnen, 
dachten we.
Maar de ene koning is duidelijk de andere niet, zo leren we. We hebben trouwens begrip dat de
provincie niet wilde wachten om de replieken van de oppositie te aanhoren…

Vorige week legde de deputatie de aanpassing van het Meerjarenplan en het budget 2018 voor en
leverden de meerderheidsfracties daarna plichtsgetrouw hun lovende commentaren op de voorgelegde cijfers en 
de plannen van de provincie Vlaams-Brabant. Onze provincie werd samen met de andere vier Vlaamse 
provincies door de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) uitgeroepen tot streekmotor.
Wel, we gaan – aansluitend op de complimenteuze woorden die de fracties van de meerderheid vorige week 
uitspraken – de loftrompet nog niet meteen opbergen. De budgetbespreking 2018 werd dit jaar immers ruim 
voldoende tijd gegund en niet op een drafje afgehandeld. Drie commissievergaderingen werden eraan gewijd 
zonder dat de overzijde uiterlijke sporen van verveling, desinteresse of lusteloosheid prijsgaf, zoals dat bij 
andere commissievergaderingen wel eens gebeurt. 

Niettegenstaande de grote bescheidenheid die hij aan de dag legde, en ondanks al zijn vele andere
bevoegdheden en werkzaamheden, heeft gedeputeerde Tom Dehaene zich met verve in de rol van
plaatsvervangende eerste gedeputeerde ingeleefd. Niet alleen apprecieerden we de invulling van die
gastrol, gedeputeerde Dehaene heeft daarmee ook bewezen dat er nog enige marge zit op het mandaat van een 
gedeputeerde, waardoor we alvast weten dat het provinciaal beleidswerk na de verkiezingen van 2018 niet 
noodzakelijk zal moeten lijden onder de vermindering van het aantal gedeputeerden.

Of de provincie zich echter in haar vernieuwde, afgeslankte rol zal schikken, blijft echter nog maar de
vraag. Ook het afgelopen jaar waren er nog steeds aanwijzingen dat de onomkeerbare provinciale
hervorming nog steeds niet overal werd verteerd en we vrezen dat we dit 'riedeltje' ook het volgende
jaar nog meermaals zullen moeten aanhoren.

Vorig jaar begon onze tussenkomst nog met een positieve opmerking omtrent de correcte cijfers in de tabel M2 
over de staat van het financieel evenwicht. Onze hoop dat het in 2016 niét bij een eenmalige opsmuk van de 
juiste cijfers zou blijven, moeten we nu spijtig genoeg als zeer naïef bestempelen.
Niettegenstaande het gecumuleerde resultaat na de 3° budgetwijziging van 2017 met liefst 5 miljoen euro wordt 
opgetrokken in 2018, bleek dit niet voldoende om in 2020 het noodzakelijke positief resultaat op kasbasis te 
bekomen. Dan maar de grove middelen bovengehaald en ook voor het budget 2018 – waarvan nota bene nog 
geen euro is uitgegeven – beweren dat daar ook wel 5 miljoen euro te veel zal gebudgetteerd zijn. Dit is toch 
werkelijk ongezien. Waarom werd hier niet naar meer logische middelen gegrepen? Enkele tips: de (overbodige) 
personeelsuitgaven, de subsidies - zeker deze waar zeer creatief mee wordt omgesprongen - enzovoort… Daar 
zat toch wel een beetje rek op. Wij beschouwen dit als een staatsgreep van de deputatie naar de raadsleden toe 
om op die manier de raad nog minder bij het beleid te moeten betrekken. Want als er geld voorzien is, dan kan 
er hier en daar wel eens geschoven worden zonder dat daarmee naar de raad moet gekomen worden. 
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2017 was ook het jaar waarin politieke kopstukken zich haastten om ronkende verklaringen af te
leggen over het terugdringen van het aantal mandaten en het beteugelen van de graaicultuur. Op zondag 12 
februari 2017 riep een partijvoorzitter in De Zevende Dag – in het kielzog van de Publipart-affaire - op om 
overbodige mandaten te schrappen overal waar dat kon en noodzakelijk was.
De week daarvoor had de deputatie nog een pleidooi gehouden om – wars van het akkoord in de
schoot van de Vlaamse regering over de halvering van het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36 -  dat 
aantal in Vlaams-Brabant toch terug op te trekken naar 48. "Het kan verkeren", zei Bredero!
De roep om meer verkozenen en meer kiesdistricten was een al even onhandig als nutteloos 
vertragingsmanoeuvre van de provinciale meerderheid tegen de hervormingen door de Vlaamse 
bestuursmeerderheid, dat ongevraagd aan een adviesaanvraag, van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur, over de grenzen van de gewijzigde provinciedistricten en de afschaffing van de provincies werd 
geknoopt. Wij hebben toen gewaarschuwd wat daarmee zou gebeuren.

Overigens, het antwoord van de socialistische partijvoorzitter op onze vraag of hij het optrekken van
het aantal raadsleden in de provincie Vlaams-Brabant al dan niet steunde, heeft ons nooit bereikt. 

De creativiteit waarmee stukjes van overgehevelde persoonsgebonden materies plotseling als
grondgebonden deeltjes aan de provincie blijven kleven, verdient minstens een creativiteitsprijs, maar
doet tegelijkertijd vragen rijzen over de ernst waarmee de provincie met de overheveling van bevoegdheden 
omspringt.
Voor ‘investeren in evenementenbeleid’ bijvoorbeeld, trekt de provincie in 2018 57.000 euro subsidiebudget uit. 
In 2019 voorziet ze 100.000 euro voor de ondersteuning van evenementen. Daarbij wordt zelfs een nieuwe 
functie in het leven geroepen, nl. die van ‘evenementenmedewerker’. Bij de creatieve optimalisatie van afgestane 
bevoegdheden doen zich de meest wonderbaarlijke transformaties voor.
Vroegere nominatieve subsidies voor sportactiviteiten, worden nu bijvoorbeeld omgetoverd tot
nominatieve subsidies voor evenementen, zodanig dat we bij de Grote Prijs Poeske Scherens of de
nieuwjaarcross in Baal nog steeds, dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant, gedeputeerden
op het podium zullen zien staan. Er zijn nog zekerheden.
Binnen die context klinkt de bezorgdheid dat “de Vlaamse regering onvoldoende financiële middelen
voorziet voor blijvend beleid voor grondgebonden zaken” op z’n minst gewrongen.

De bekommernis over de evenredige evolutie van de beschikbare middelen in functie van resterende
provinciale taken na de hervormingen, zal men bijvoorbeeld niet horen wanneer men de verhouding
tussen verkiezingsresultaten van 2012 – toch nog steeds dé referentiebasis bij uitstek voor democratische 
legitimering – en de mandaten bekijkt. Als we, ter illustratie, even die rekensom voor onze partij maken, dan 
leverde dat voor N-VA – met ruim een kwart van de stemmen (25,8 procent) –acht mandaten op waaraan ook 
een zitpenning is verbonden. Precies al deze mandaten waren evenwel statutair bepaald. Het is dus niet zo dat 
de meerderheid ons die echt gegund heeft. Ter vergelijking: met 9,6 procent van de stemmen in 2012, levert dat 
voor Groen meer dan het dubbel aantal 'zitpenningenzitjes' op (12,5 procent).

We weten het ondertussen: de meerderheidsfracties worden niet graag met het onderwerp van ‘de
postjes’ geconfronteerd, maar ze bezetten ondertussen wel 87,5% van alle bezoldigde provinciale
mandaten (in Raden van Bestuur, Algemene Vergaderingen)… Dat is ondertussen een oude en
terugkerende politieke kwaal. Daar kwam dit jaar echter bij dat onze fractie er ernstige bedenkingen
aan moest toevoegen over de bedenkelijke rol van de raadsleden die als provinciale vertegenwoordigers in de 
verschillende entiteiten van de provincie worden aangeduid.
Zowel in het dossier van Havicrem als Haviland lieten de provinciale vertegenwoordigers dit jaar
grandioos verstek gaan door de lippen stijf op elkaar te houden, toen wij de vertegenwoordigers wilden 
bevragen in een aantal dossiers.
Verschillende keren heeft onze fractie daarvoor getracht art. 53 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking in te roepen. Dat artikel bepaalt dat de benoemde bestuurders minstens 
tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de provincieraad verslag uitbrengen over de 
uitoefening van hun mandaat. Zij moeten ook toelichting verstrekken bij het beleid van de entiteit waarin zij zijn 
vertegenwoordigd.
Twee keer na elkaar – tijdens de provincieraad van 25 april 2017 en de provincieraad van 26 mei 2017 – heeft 
onze fractie tevergeefs getracht de toepassing van het decreet te agenderen. Er is daarbij nogal wat verwarring 
gesticht en mist gespuid omtrent art. 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking enerzijds en het 
art. 39 van het provinciedecreet anderzijds.
De provincie zou zich, in de geest van goed bestuur, nochtans moeiteloos moeten schikken naar de
decreten. Om de rapporteringen door de provinciale vertegenwoordigers niet te laten doorgaan, werd
verwezen naar (afwijkende) afspraken die daaromtrent eind 2013 in het bureau werden gemaakt. Uit de notulen 
van die vergadering blijkt echter ontegensprekelijk dat die afspraken uitsluitend betrekking hadden op art. 39 
van het provinciedecreet en niét op art. 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. De provincie 
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kon zich m.a.w. inzake de toepassing van het art. 53 van het decreet op de IGS, niet beroepen op zogenaamde 
"eerder gemaakte afspraken".
Vervolgens werd ons de suggestie aangereikt om de rapportering door de provinciale
vertegenwoordigers te laten agenderen via een voorstel, waardoor de toepassing van een decretaal
artikel afhankelijk zou worden gemaakt van een stemming. Het leek wel of we daarmee in een
bestuurlijke slapstick waren terecht gekomen. De verdere procedureafspraken in het bureau hebben
ondertussen niet meer dan een vage nota opgeleverd.

Ondertussen blijven dossiers over intercommunales, met eenzijdige en ruime vertegenwoordiging
vanuit de meerderheid, vragen oproepen.
Neem bijvoorbeeld Havicrem. Op twee jaar tijd werd al een derde directeur aangesteld. Ook die
aanwerving werd ondertussen door de auditeur van de Raad van State in twijfel getrokken. Indien de
Raad het advies van de auditeur volgt, is de kans reëel dat de nieuwe directeur zijn functie zal moeten afstaan.
Ondertussen wordt het ontslag van de voormalige directeur nog steeds aangevochten. O.a.
exuberante restaurantuitgaven lagen aan de basis van dat ontslag. Ik zal het vanwege de nadere
eindejaarsfeesten enigszins cryptisch houden, maar we zijn na enig opzoekingswerk onder meer terechtgekomen 
bij de Testa Rossi in Vilvoorde, een Italiaans restaurant waarvan uit de rekeningen niet op te maken valt hoeveel 
personen en welke personen er gegeten en gedronken hebben en ter welke gelegenheid er gegeten en gedronken 
werd. De eerste beoordeling die je op Trip Advisor over de Testa Rossi tegenkomt luidt: “Let op je rekening”. 
Yves Desmet schreef er in een culinaire column over peperdure Italiaanse topwijnen en spiritualiën die de zaak 
schenkt en dan weet je dat je echt op je rekening moet letten. Kennelijk was de bedrijfscultuur van Havicrem niet 
geheel overtuigd van dat devies en werden die rekeningen aldoor netjes door de voorzitter getekend.

Laten we van de Testa Rossi snel terugkeren naar het budget van de provincie. Zij die de streekmotor
van de provincie gedurig horen sputteren als gevolg van een gebrek aan financiële brandstof uit
Vlaanderen, zouden nog eens aandachtig de tabellen met de budgetten voor de uitgaven in de
verschillende beleidsdomeinen van 2017 moeten bekijken en vergelijken met de voorziene uitgaven voor 2018. 
Met uitzondering van het domein Vrije Tijd zijn de budgetten voor de uitgaven 2018 in
álle beleidsdomeinen omvangrijker dan in 2017. Zelfs in het beleidsdomein ‘Mens’ – een
beleidsdomein waarvan de bevoegdheden toch werden overgeheveld – nemen de uitgaven in 2018 met 4 miljoen 
euro toe t.o.v. 2017. Men kan zich ook afvragen hoe een bestuur, dat jammert om het verlies van bevoegdheden 
en vooral middelen, er desalniettemin nog steeds in slaagt om precies die budgetten te verhogen?

Overigens, indien het provinciebestuur jaar na jaar verklaart het gros van haar doelstellingen te
realiseren, dan kan dit slechts op twee zaken wijzen: ofwel beschikt de provincie over voldoende
middelen om haar doelstellingen te bereiken, ofwel toont de provincie onvoldoende ambitie bij het
formuleren van haar doelstellingen. Doelstellingen bepalen uiteindelijk de koers van de streekmotor.
Of dat ook geldt voor bijvoorbeeld doelstellingen als “de toeristische aantrekkingskracht van de
provincie blijft minstens stabiel”, of “rond Vlaams-Brabants erfgoed worden minstens vijf
publieksactiviteiten georganiseerd” lijkt erg twijfelachtig.
Of wat te denken van de ondersteuning van “kwaliteitsvolle initiatieven die de taalbeheersing en
integratie van anderstaligen in de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant bevorderen”… Het
zijn stuk voor stuk illustraties van doelstellingen waarmee je enkel voor jezelf de garantie inbouwt om
aan het einde van de legislatuur met een ‘goed rapport’ te kunnen eindigen.

Fragmentatie van bevoegdheden stimuleert doorgaans bestuurlijke verrommeling en is de stuwmotor
van heel wat slecht beleid. Hoe ‘verkeerd’ was binnen die context de beslissing om
de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie over te hevelen? Als we bijvoorbeeld de
evolutie van de armoedecijfers tussen 2012 en 2017 in Vlaams-Brabant bekijken, dan stellen we vast
dat ondanks de “werkingsmiddelen en de talloze ondersteuningen” er geen sprake was van enige
kentering. Vanuit Vlaanderen kan dergelijke problematiek hopelijk meer gericht worden aangepakt.

Een andere lakmoesproef – zij het op aanzienlijk kleinere schaal – zal bijvoorbeeld Dierenwelzijn zijn.
Enkele jaren geleden liet de provincie dierenwelzijnsthema’s nog in verwaarloosde toestand achter en
schrapte toen 90.000 euro om elders voorrang aan te geven. Op 1 januari 2018 doet dierenwelzijn zelfs zijn 
intrede in de benaming van een raadscommissie, namelijk de raadscommissie Vlaams karakter, erfgoed, 
recreatie, domeinen en dierenwelzijn. 

Onze fractie is uiteraard opgetogen over die ontwikkeling. Met het budget dat de provincie hier uittrekt
(zijnde 40.000 euro), kan de provincie aantonen of zij al dan niet het verschil kan en zal maken en op welk beleid 
zij zal inzetten. De vraag blijft immers steeds over hoeveel mensen, middelen de provincie moet beschikken om 
relevante kerntaken uit te oefenen op plaatsen en in beleidsdomeinen waar de provincie het positief verschil voor 
de Vlaams-Brabander kan maken?
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Welke prioriteiten stelt de provincie daarbij voorop en sporen die prioriteiten vervolgens met de acties
op het terrein? Hoe zit het op mobiliteitsvlak bijvoorbeeld met het principe dat zwakke weggebruikers
voorrang moeten krijgen, terwijl we vaststellen dat de provincie de budgetten op dit terrein de komende twee 
jaar met 25.000 euro terugschroeft.

Verder werpt ook het personeelsbeleid opnieuw een schaduw van geheimzinnigheid over het budget
2018. Elk jaar opnieuw kaarten we het probleem aan en elk jaar stellen we vast dat de personeelscijfers niet de 
minimale transparantienorm halen. Vanaf 2018 kantelen in totaal 61 personeelsleden uit naar Vlaanderen. Het 
lijkt de logica zelve dat minder personeel aanleiding geeft tot minder personeelsuitgaven. Maar kennelijk 
overstijgt de provincie Vlaams-Brabant deze eenvoudige logica.
Jaar na jaar stellen we bij de voorstelling van het budget vast dat de personeelskosten uitdijen.
Stijgingen die op een schimmige manier worden verklaard op basis van maximale budgettering
omwille van het goedgekeurde personeelsbehoeftenplan, mogelijke indexering, nieuwe aanwervingen,
anciënniteiten, enzovoort.

Aan het einde van het jaar krijgen we vervolgens de gecorrigeerde cijfers. Deze liggen meestal een stuk lager, 
omdat, wonder boven wonder, een aantal personeelsleden minder gaan werken, geen loon
ontvangen wegens afwezigheid, nieuwe aanwervingen niet allemaal starten in januari, ... Een kat vindt
er haar jongen niet in.

Tijdens de commissie probeerden we van de gedeputeerde een afdoend antwoord te krijgen waarom in de 
meerjarenplanning het aantal statutairen in 2019 met 50 voltijds equivalenten (VTE) zal toenemen en het aantal 
contractuelen met 35 VTE zal afnemen. Hoe dit te rijmen valt met de keuze om enkel nog contractuelen aan te 
werven, blijft voor ons een onopgelost raadsel. Van een provinciale slankheidskuur is er na de uitkanteling 
evenwel geen sprake, aangezien de deputatie liefst twaalf nieuwe functies in het leven roept.

Indien de afgeslankte provincie bij het minste gesputter van de (streek)motor, telkens in de richting van het 
Vlaamse bestuursniveau wijst, dan is die reflex louter een slechte gewoonte.
Zo werd in de raadscommissie Financiën recent nog maar eens beweerd dat het Vlaams Agentschap
Wegen en Verkeer een rem zet op de modernisering en herinrichting van de stationsomgevingen en daarbij de 
gemeenten, de provincie en de weggebruikers in de steek laat. Zelfs de term "dwarsbomen" werd niet geschuwd 
en daarmee lijkt meteen de oorzaak voor de bestuurlijke inertie binnen dit aanslepend dossier verklaard.

Dichter aanleunend bij de waarheid is dat de provincie, de NMBS en Infrabel peperdure plannen
ontwerpen, waarvan men vooropstelt dat de factuur voor de realisatie eenvoudigweg aan Vlaanderen
kan worden overgemaakt. Aan de herinrichtingsplannen van de stationsomgeving in Haacht (met
ondertunneling van de spoorweg) bijvoorbeeld, hangt een prijskaartje van minstens 30 miljoen euro,
waarvan nu aan AWV Vlaanderen gevraagd wordt om meer dan één derde op te hoesten, zonder dat
hierover eerst afspraken werden gemaakt.

Volgens ons moet er in dergelijke dossiers eerst een princiepsbeslissing worden bereikt over een
billijke verdeelsleutel. Pas daarna kunnen plannen worden ontwikkeld, niet omgekeerd!

Afrondend, omwille van deze waaier aan redenen en bedenkingen, zal onze fractie het budget voor 2018 dan ook 
niet goedkeuren. 

Ik wil eindigen met wensen van vrede, gezondheid en geluk met koesterende hoop dat de deputatie én het 
personeel volgend jaar niet opnieuw voor schut worden gezet door een handvol burgemeesters, die financieel 
eigenbelang laten primeren op hun voorbeeldfunctie, zélfrespect én collegialiteit – al dan niet met koninklijke 
appreciatie”  

De heer Laeremans, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de
meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018.

“Bij de voorbereiding van mijn tussenkomst ben ik nog even in mijn toespraken van de voorbije twee 
decennia gedoken. Intussen al meer dan 70 bladzijden, goed om mijn geheugen wat op te frissen en 
om vast te stellen, dat we toch al ruim een kwarteeuw consequent dezelfde lijnen hebben gevolgd. 
Eentje daarvan was: het opsporen en bestrijden van overgewicht.   

Al van in het begin (in 1991) stelden we vast dat het de hoogste tijd werd dat de oubollige provincie 
Brabant maar beter kon ontvet worden. Wafels waren er dagelijkse kost, want het communautair 
wafelijzer stond er roodgloeiend, vriendjes stopten elkaar allerlei lekkers toe,  snoepreisjes naar de 
vier windstreken lieten de bureauleden hun buikje rond eten, de boter en de kaas werden er veel te 
dik gesneden, kritische vragen werden amper gesteld in de raad of in commissies die geen 10 
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minuten duurden… Kortom, we werden bestuurd door zelfgenoegzame zwelgers in de 
bananenrepubliek Brabant, maar Vlaams Blok, Volksunie en Agalev kwamen daar roet in het eten 
gooien.
We vroegen meteen bij ons aantreden in de unitaire provincie om Brabant te splitsen. Toenmalig 
gedeputeerde Jan Anthoons (CVP) reageerde boos: “Kunnen wij dat?” In de politiek moet je niet 
alleen uitgaan van wat je momenteel kunt, maar wel van wat je wil bereiken. En kijk, nog geen drie 
jaar later was de splitsing een feit en konden we op onze eigen lijn beginnen letten.

In de nieuwe provincie Vlaams-Brabant zagen we al gauw dat er nog veel te veel overtollig gewicht 
werd meegesleept: we betaalden een pak geld voor instellingen die veel beter op een ander niveau 
thuishoorden, en men had er in de raad en deputatie ook amper belangstelling voor. Aanvankelijk 
stonden we met onze visie om die weg te snijden alleen, maar stilaan begonnen andere partijen toch 
eens naar de weegschaal te kijken. 
Zo hebben we uiteindelijk op minder dan 10 jaar tijd het Druivencentrum in Overijse afgestoten, de 
zwembaden van Liedekerke en Aarschot, het bejaardentehuis Vanderstokken in Pepingen, het 
Baljuwhuis in Galmaarden, het cultureel centrum Rufferdinge in Landen. Daarnaast werden de twee 
zwaar verlieslatende internaten (van Tienen en Leuven) gesloten en droegen we de provinciale wegen 
over aan de Vlaamse overheid. Achteraf heb ik er niemand over horen klagen dat de provincie al die 
kilo’s kwijt was.

Maar nog steeds vond een groot deel van de parlementsleden en ook van de bevolking dat de 
provincies uit twee ruiven bleven eten en zich veel te schrokkerig opstelden. Minister Homans legde 
een maagverkleining op en deze afslankingsoperatie rond de persoonsgebonden bevoegdheden 
cultuur, jeugd, welzijn en sport moet nu succesvol worden beëindigd. Ik begrijp dat de meerderheid 
bekommerd is om de patiënt en zijn afgestoten organen, maar wij vonden het logisch dat die naar 
Vlaanderen gaan: daar moet een eenvormig beleid worden opgezet voor onze hele gemeenschap. 
Een gehandicapte moet niet anders worden behandeld bij ons dan in West-Vlaanderen. 
Gedeputeerde Swinnen had 7 jaar geleden gezworen dat ze zich tot de laatste snik zou verzetten 
tegen die overdracht, en eventjes dachten we - omwille van haar opvallende afwezigheid - dat ze echt 
de daad bij het woord had gevoegd, maar intussen hebben we gehoord dat het niet zo ernstig is. U 
mag haar zeker beterschap toewensen!

Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we vinden dat die uitkanteling perfect is verlopen: het heeft 
allemaal veel te lang aangesleept, wat zorgde voor grote onzekerheid bij de personeelsleden.
We sluiten ons als fractie graag aan bij de bedanking voor hun jarenlange inzet en wensen hun veel 
succes op hun nieuwe werkplek.

Kunnen we ons dan nu eindelijk focussen op onze kerntaken? Momentje, wat ons betreft hangt er nu 
nogal wat overtollig vel te zwabberen.  Zo blijven we het vooreerst onbegrijpelijk vinden dat 
ontwikkelingshulp een provinciale taakstelling is gebleven. Blijkbaar heeft elk bestuursniveau in dit 
“politiek correcte” land behoefte om zijn geweten te sussen door aan ontwikkelingshulp te gaan doen: 
“kijk eens hoe goed wij zijn voor zwarte continent, want wij subsidiëren hier het Afrika-filmfestival en 
wij bevorderen hier de uitwisseling tussen Noord en Zuid”. Sorry, wij vinden dat niet de juiste prioriteit 
en bovendien is dat onze taak niet. Het is aan Vlaanderen om daarover te beslissen en vooral om 
ervoor te zorgen dat de gelden daarvoor maximaal en zo efficiënt mogelijk ter plaatse worden ingezet. 
Dat is perfect haalbaar, als we bijvoorbeeld zien dat een vierde pijler-organisatie ‘Volk in Nood’ - die 
enkel met vrijwilligers werkt - erin slaagt om zomaar eventjes 99,5% van de ontvangen steungelden 
met succes te investeren in Niger en Sri Lanka. Het kan dus ook zonder extravagante maandlonen 
voor toplui van 11.11.11 en tutti quanti.

Het is voor Vlaanderen ook kwestie om niet langer armoede te importeren uit de hele wereld, en in 
plaats daarvan het fenomeen armoede op te sporen en aan te pakken bij onze eigen mensen… en dat 
zijn er alsmaar meer. Die krabben nu al in hun haar over hoe ze hun kinderen een kerstcadeautje 
zullen kunnen geven en of ze met oudejaar nog iets lekkers op tafel zullen kunnen toveren.

Ten tweede is het je reinste dwaasheid dat de provincies subsidies moeten geven aan moskeeën, 
zeker wanneer zij daar niet de minste inhoudelijke controle mogen op uitoefenen. Onze mondelinge 
vraag van vorige week werd afgewezen, hoewel ze toch meer dan terecht was in de context. De 
uitspraak van de Imam in de Leuvense Al Ishaan moskee, dat mannen hun vrouw een lichte tik mogen 
geven als zij zich misdragen, deed in heel ons land stof opwaaien, maar wij mogen er hier geen 
vragen over stellen. Nog steeds doen de andere partijen alsof zij de islam in West-Europa kunnen 
integreren, maar zolang de sectaire Koran niet van dergelijke discriminaties tegenover vrouwen en 
niet-gelovigen wordt gezuiverd, is dat een volslagen illusie. Wij blijven het dan ook knettergek vinden 
om daar subsidies aan te geven.
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Ten derde zou het ook veel logischer geweest zijn om een bij uitstek persoonsgebonden bevoegdheid 
als onderwijs naar Vlaanderen over te hevelen, maar blijkbaar was dat een deel van het compromis. 
Niet dat wij vinden dat onze scholen slecht functioneren of overbodig zijn, verre van, maar waarom 
heeft men de grondgebonden logica niet volledig doorgetrokken? 

Dan komen we bij de kernbegroting. De voorstelling hiervan door Tom Dehaene leek wel op een oude 
grammofoonplaat met alleen een gegroefde A-kant. Over elk thema kwamen alleen de 
paradepaardjes naar voor. De BBC- budgetopmaak leent zich daar uiteraard uitstekend toe: wat je 
niet wenst onder de aandacht te brengen, laat je eenvoudig onvermeld. Hij voegde er trouwens fijntjes 
aan toe dat de som van de deelposten niet klopte met het totaal, maar dat waren minder belangrijke 
zaken. De raad kreeg zo van de meerderheid een mooi plaatje met de succesnummers.

Het is dan maar aan de oppositie om de B-kant in te vullen, hoor ik u denken, maar dat is niet evident 
met de ergerlijke BBC-camouflage.

Waar we het eerst en vooral moeilijk mee hebben is de voor de burger misleidende uitleg over de 
vermindering van de provinciale opcentiemen. De deputatie is fier dat de provincies die overeind 
hebben kunnen houden. In de commentaren over de fiscaliteit wordt enkel gesproken over een 
vermindering in het kader van de afslanking van de provinciebesturen vanaf 2018. De deputatie stelt 
het voor alsof de burger nu geen 332 opcentiemen, maar nog slechts 171, 75 opcentiemen dient te 
betalen. Of een vermindering van 48 %. Goed gewerkt zou je zeggen.  Maar dat is gewoon 
boerenbedrog! De opcentiemen worden berekend op de basisheffing die Vlaanderen oplegt. Deze 
wordt echter verhoogd van 2.5% naar 3.97 %; wat een relatieve verhoging van de basis met liefst 58.8 
% betekent. Hierdoor zou de provincie dezelfde inkomsten van 332 “oude” opcentiemen, nu 
binnenrijven met een heffing van 209 “nieuwe” opcentiemen.  Dit betekent dat een heffing van 171.75 
opcentiemen een vermindering met zich meebrengt van slechts 17.9 %. Als je de basisheffing van 
Vlaanderen samenneemt met de opcentiemen van de provincie, dan kom je terug op de oude heffing 
van 10.8 % van het geïndexeerd KI. De hele operatie is dus een nuloperatie voor de burger, want hij 
blijft even veel betalen. Kortom, een maat voor niets dus, of moeten we het “Operatie schone schijn” 
noemen?

Een ander punt: streekontwikkeling. Volgens VVP en Open-Vld is de provincie de motor van de 
streekontwikkeling. Maar we stellen vast dat die motor soms sputtert en dat de deputatie alsmaar 
meer opgenomen projecten, die wat moeilijker zijn in de uitvoering, niet meer behandelt of voor zich 
uitschuift. Wanneer zal bijvoorbeeld de stationsontwikkeling in Diest worden aangepakt? Steeds 
worden er nieuwe studies aangevraagd om in de praktijk niets te moeten doen. Waarom realiseert de 
provincie samen met de eigenaar, de stad Diest, niets op de Diestse citadelsite? VLM zegt dat zij voor 
Diest een project ingediend hebben. Wat houdt dat dan in en welke rol speelt de provincie hierin?

Inzake veiligheid spreekt de Open-VLD van nultolerantie op de domeinen. Mooi zo, dat vragen wij al 
jaren. Maar welke concrete cijfers zijn hierover? Hoeveel amokmakers zijn er geregistreerd die in 
2018 onze domeinen niet meer mogen betreden? Welke extra middelen worden hiertoe aangewend in 
2018? Welk extra budget werd hieraan toegekend? Of werd dat “toevallig” allemaal vergeten? We 
kunnen dit niet nagaan. Gaat Open-Vld dan ook werk maken van het afdwingen van een Boerkini-
verbod en dit doen respecteren? De man in de straat gelooft er geen snars meer van… en wij geloven 
dat hij gelijk heeft. 

Wat we niet hoorden op de A-kant was aandacht en bijkomende middelen voor de verdere uitbouw in 
de diepte van het door Vera opgezette intergemeentelijk systeem van de virtuele centrumsteden. Dat 
telt intussen 10 clusters met IT-ondersteuning en advies van software en hardware aankopen. De 
provincie zou dit diepgaander kunnen stimuleren om zo tot een bundeling van gemeentelijke 
administraties te komen. Hiermede kan het euvel van loodzware administratie voor kleine gemeenten 
op een hoger niveau worden aangepakt. Dit schaalvoordeel moet een waardig alternatief vormen voor 
fusies van gemeenten; de politiek kan hierdoor verder op het lokale vlak dichter bij de burger blijven. 
Maar heeft deze deputatie daar een andere visie op? De burgers hebben het recht deze dan ook te 
kennen.

De groenen dromen graag over biodiversiteit. Er wordt veel propagandageld aan uitgegeven, maar het 
geheel vatten in een beheersbaar plan zit er niet in. Wie spreekt over biodiversiteit, dient zijn beleid te 
baseren op een sluitend ecosysteem. Dit heeft de provincie niet. Ondertussen loopt het grondig mis 
aan de top van de piramide: vossen, steenmarters en binnenkort ook wolven, lynxen en everzwijnen 
(ze zijn al tot in Limburg doorgedrongen), zullen als sterksten en als beschermde diersoorten 
woekeren en ongeziene schade en onveiligheid genereren. Wordt het niet de hoogste tijd dat de 
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provincie hierover een realistische visie ontwikkelt en deze materie bespreekt met de Vlaamse 
regering om een en ander in beheerswetgeving voor jagers en burgers om te zetten? Of gaat de 
provincie bijvoorbeeld  de schade veroorzaakt door steenmarters aan auto’s vergoeden?  Gaat Groen 
de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de ongevallen die hierdoor worden veroorzaakt? 

Gedeputeerde Tie Roefs zegt zelf op ROB dat de CO2-doelstellingen inzake klimaatneutraliteit tegen 
2040 niet zullen worden gehaald. Het is voor ons de bevestiging dat het plan utopisch is en zelfs niet 
wenselijk. Straffer nog: Groen is de gangmaker in veel dossiers die juist CO2-verhogend werken. 
Denken we maar aan de eis om de kerncentrales te sluiten tegen 2015 en nu weer tegen 2025. De 
Standaard blokletterde een paar dagen geleden hierover dat dit de CO2-emissie waarschijnlijk gaat 
verdubbelen. Verder wenst men de dieselvoertuigen weer van de baan te belasten, terwijl een 
benzinewagen, vooral door zijn hoger verbruik meer CO2 uitstoot dan een diesel. In Duitsland heeft 
dat dus tot een verhoging geleid. Oude vengebieden en moerassen moeten weer verschijnen ten 
koste van vroeger gevormde bossen. Denken we maar aan de Merodebossen, die werden gekapt om 
er methaan- en lachgas producerende vengebieden te laten ontstaan. Het broeikaseffect hiervan is 23 
keer groter dan dat van CO2. 
Het vlot verkeer wordt vervangen door graag traag verkeer, maar dat brengt juist nog meer CO2-
uitstoot van de wagens met zich mee. Het onderzoek experiment van de provincie (via de POM) 
naar al rijdend inductief opladen van elektrische wagens is er nog steeds niet. Het zou nochtans 
bijzonder interessant zijn, want de huidige vorm, waarbij je 45 minuten nodig hebt om te tanken, dat is 
absoluut niet om de mensen te overtuigen. Door de beschikbare ruimte voor de wagens op de wegen 
nog verder te verminderen zullen de files en het fijn stof alleen nog maar toenemen. Op dat vlak heeft 
de provincie zich ook veel te meegaand en braaf vertoond tegenover het Eurostadion. Inderdaad, de 
deputatie moest zich uitspreken over een vergunning, maar nooit heeft zij dan via de raad geprobeerd 
om een ondubbelzinnige afwijzing de wereld in te sturen. Dat zou pas een moedig signaal geweest 
zijn tegen de milieuvervuiling.

Groen ondersteunt en promoot volop massa-immigratie, en de andere partijen durven daar amper 
tegen ingaan. Onder Michel/De Wever (2015-2016) immigreren tot nog toe jaarlijks gemiddeld 
134.706 vreemdelingen. Dat is een stijging ten opzichte van de regering-Di Rupo met 7,7%. Dat kost 
ons jaarlijks handenvol geld en zorgt er in zeker in onze provincie voor dat de integratie steeds 
moeilijker wordt. Afgelopen week hoorden we ook al hoe sterk we achteruit zijn gegaan inzake 
begrijpend lezen in het basisonderwijs. Een van de oorzaken daarvan is het enorm toegenomen 
aantal leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wij hebben sterk de indruk dat de andere 
partijen stilaan de handdoek in de ring gooien, want hoe moet je anders uitleggen dat ze geld geven 
aan voorlezen in de thuistaal en dat die thuistaal nu ook op school als volwaardig erkend wordt in het 
gemeenschapsonderwijs? Ook op vlak van het milieu hebben die nieuwkomers een grote impact, 
want zij willen zich verplaatsen, eten koken en hun huis verwarmen, zoals iedereen.

Maar er is hoop: Op het provinciegebouw zouden na 14 jaar eindelijk zonnepanelen worden 
geplaatst… Dan toch één concrete realisatie in dat kader.

Collega’s, ik ga stilaan afronden.

Twee weken geleden vond hier het congres plaats van de VVP. Positief vonden we dat er niet meer 
werd opgeroepen om zoveel mogelijk bevoegdheden te behouden, maar dat de provincies zich 
moesten concentreren op de grondgebonden materie en daar het beste van moesten maken. Wie te 
dik is of was, weet maar beter waar hij moet afblijven. Ook in de videocampagne werd de nadruk 
gelegd op wat belangrijk is voor onze inwoners, in plaats van de gedeputeerden in het zonnetje te 
zetten.
Wij kunnen ons daar wel in vinden, en de komende jaren zullen uitwijzen of dit een goede strategie is. 
Want als men de bevolking dan ook niet zal kunnen overtuigen, is de kans reëel dat de provincies in 
2018 aan hun laatste legislatuur zullen beginnen. 

Maar we hopen meteen ook dat men niet te veel zijn oor zal laten hangen naar allerlei zelfverklaarde 
voedselgoeroes, die komen vertellen welke supplementen de provincie allemaal tot zich moet nemen. 
Zo hebben we ons fameus geërgerd aan de wollige praat van de Verenigde Naties op de VVP-dag, 
met hun gekleurd gezelschapsspel met 17 duurzame doelstellingen, dat zij willen opleggen aan elk 
ondergeschikt bestuur. Iedereen moet dan maar a priori akkoord gaan met overbevolking, massale 
immigratie, verstedelijking, identiteitsverlies en onveiligheid, want daar wordt op geen enkel ogenblik 
een probleem van gemaakt. Wie met de Vlaams-Brabanders praat, weet nochtans wel beter!
Ook de EU is met haar bemoeizucht in hetzelfde bedje ziek: zij wil eenzijdig van boven naar beneden 
bepalen wat elk politiek orgaan moet denken. Het resultaat hebben we de afgelopen maanden gezien 
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in Catalonië, met als gevolg dat de EU zich bij miljoenen Europeanen, van Barcelona tot Edinburgh 
voorgoed onsympathiek heeft gemaakt. En dan moeten wij daar als provincie reclame voor maken?
Brussel, de EU, de VN, … ze zijn allemaal vol van zichzelf en obees van de veel te hoge 
belastinginkomsten. Ze zijn allemaal dringend aan een dieet toe, maar tot dat inzicht zijn ze helaas 
nog niet gekomen. 
De provincies staan gelukkig al een stapje verder en wij zijn blij dat we ons steentje daartoe hebben 
bijgedragen.”

De heer Petit, voorzitter van de UF-fractie, geeft de repliek van zijn partij op de meerjarenplanning
2014-2020 en het budget 2018.

“De UF fractie wenst alle provinciale ambtenaren te bedanken voor hun inzet, hun professionalisme 
en hun nauwkeurigheid in de voorbereiding van de dossiers in alle beleidsdomeinen. Wij vergeten de 
deputatie zeker niet. Ze hebben ook dit jaar een behoorlijk werk geleverd om de overblijvende 
provinciale doelstellingen van het meerjarenplan te realiseren na de eerste gevolgen van het
provincieafslankingsproces.

De vermindering van de opbrengsten van de opcentiemen, zelfs gedeeltelijk gecompenseerd door een 
gewestelijke dotatie, is zorgwekkend. Als ik hoor op het hoogste niveau van het Vlaams Parlement dat 
het behouden van de provincie een bezigheidstherapie is, spreekt de UF haar grootste bezorgdheid 
uit over de toekomst van de provincie. Samen met de andere fracties, die de provincie ondersteunen, 
zal UF gepaste acties ondernemen tegen verdere pogingen tot uitholling van de provincie. Inderdaad, 
de provincie is een onvermijdbare instelling om een nabijheidsbeleid te voeren ten gunste van de 
gemeenten in Vlaams-Brabant.

Even een korte terugblik op 2017:
- Volgens UF heeft de provincie behoorlijke inspanningen geleverd in het kader van de fietssnelwegen 
en de zachte mobiliteit.
- Ook te onderlijnen in het domein economie, is het programma van de provinciale subsidies om 
innovatieve projecten te bevorderen in de verschillende domeinen zoals “Food”, “Health”, 
“Logistics”,”Cleantech” en “Bedrijfscreativity”.
- De strijd tegen overstromingen gaat door. Een mooi voorbeeld daarvan is de uitbreiding van het 
overstromingsgebied "Nekkerbos" in Grimbergen. Ook worden de structurele problemen van 
wateroverlast met een extra buffercapaciteit in het stroomgebied van de Maalbeek verder aangepakt.
- Voor wat betreft 2017, wenst UF te onderlijnen dat nog vele gebudgetteerde projecten niet worden 
gerealiseerd. De redenen van de vertragingen moeten absoluut vastgesteld worden, zodat er zo vroeg 
als mogelijk op kan ingespeeld worden en de nodige acties ondernomen kunnen worden om ons 
meerjarenplan binnen de afgesproken termijnen uit te voeren.

2018:
- Voor 2018, vindt UF dat de samenvatting van het budget per beleidsdomein een redelijk goed beeld 
geeft.

Voor wat betreft de werkingsmiddelen en de subsidies:
- We noteren belangrijke bedragen voor het promoten van het toerisme in Vlaams-Brabant, wel met 
het begrip als een effectief kruispunt van vele werelden en culturen.
- Het woonbeleid, de informatica bij VERA, de projecten van de VLM en de ondersteuning van de 
economie, onder andere via de POM en Europese projecten, zijn ook hier te onderlijnen.
- Toch betreuren wij meer dan ooit dat de VZW De Rand verder gesubsidieerd wordt ten nadele van 
de gemeenten met faciliteiten, dit in volle overtreding tegen een recente uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof. Voor het goed begrip zal ik hier het middel en de beslissing herhalen: 
“Door de randgemeenten een percentage in de aanvullende dotatie van het Vlaams Gemeentefonds 
te ontzeggen, ontzegt het bestreden decreet die gemeenten de voormelde bedragen en de waarborg 
een automatische financiering te verkrijgen met het oog op de verwezenlijking van verschillende 
soorten van lokaal beleid, waarbij die algemene aanvullende dotatie nochtans ertoe strekt die 
onvoorwaardelijk te ondersteunen ten aanzien van alle andere gemeenten van het Nederlandse 
taalgebied. De randgemeenten worden aldus zonder redelijke verantwoording verschillend behandeld 
in de uitoefening van de lokale autonomie die aan alle andere gemeenten van het Nederlandse 
taalgebied wordt toegekend.
Om die redenen, het Hof
- vernietigt het Vlaamse decreet van 3 juli 2015 «tot wijziging van diverse decreten houdende de 
subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van 
de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds».” 
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UF verwacht dat de provincie de nodige aanpassingen in 2018 zal nemen om het arrest van het 
Grondwettelijke Hof na te leven zoals het moet in een Rechtstaat.

Wat betreft de investeringen en de projecten:
- UF noteert een behoorlijke investering van 1,5 mio € voor een nieuwe schietstand bij PIVO, maar wil 
de aandacht erop trekken dat de tarieven, die daar gehanteerd zullen worden, competitief moeten zijn. 
Pas op! Er bestaan veel andere alternatieven.
- Daarnaast is 1,5 mio € voor de bestrijding van de wateroverlast zeker niet overdreven.

Investeringen – Subsidies:
- Qua mobiliteit, is de nadruk om de fietssnelwegen te bevorderen en de daarvoor behoorlijke 
middelen zeker gerechtvaardigd.
- UF noteert ook de ondersteuning van renovatie, superisolatie en kleinschalige woningen. De grote 
subsidie aan Vlabinvest voor starterswoningen geeft hoop aan alle jonge paren, gelijk welk hun
taalaanhorigheid is, om hun woningen zelfs met hun beperkte salaris te kunnen financieren.
- Wat betreft de waterlopen zijn de voorziene preventiemaatregelen tegen waterschade van harte 
welkom in vele gemeenten.

Wat betreft Smart City:
- De digitale ontwikkelingen op alle vlakken zijn tegelijkertijd een opportuniteit en een uitdaging om 
ons dagelijks leven te verbeteren, dit, ten gunste van iedereen.
- Het Toekomstforum Haviland met de ondersteuning van de Gouverneur nodigt ons uit om onze 
krachten te bundelen. De technologie, de expertise en de middelen waarover wij beschikken, in één 
van de rijkste regio’s ter wereld, zullen helpen om onze projecten op korte en lange termijn te 
realiseren. Ik neem de gelegenheid om het Toekomstforumteam daarvoor van harte te bedanken.

Een belangrijk probleem is en blijft de problematiek van de luchthaven:
1/ De periferie van Brussel wordt overdag en 's nachts intensief overvlogen, met veel opstijgingen en 
landingen op lage hoogte die, vooral s ’nachts, ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, het
milieu en de kwaliteit van het leven van de inwoners.
2/ De UF wil het lawaai en de luchtvervuiling verminderen op korte termijn door de volgende 
maatregelen toe te passen:
- Aanzienlijke verlaging van de QC (quota counts) van vliegtuigen die opstijgen en landen op de 
nationale luchthaven van Zaventem met een maximum van 12 overdag en 4 s ’nachts.
- Mid-term afschaffing van de nachtvluchten en op korte termijn de uitbreiding van de nacht van 23u 
tot 7u in plaats van 6u.
- Strikte naleving van het preferentiële baangebruik (PRS) volgens de windnormen t.t.z. op basis van 
de gemiddelde wind van max. 7 knopen met windstoten van niet meer dan 10 knopen.
- Oprichting van een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit om een einde te maken aan het 
ongerechtvaardigde gebruik van banen 01 en 07 voor landingen.
- Systematisch gebruik van opstartprocedures (noise abatement procedures for departure of NAPD) 
met laag geluidsniveau met versnelling vanaf 4500 voet (in plaats van 3200 voet) en handhaving van 
een maximale snelheid van 250 knopen tot het einde van het overvliegen van dichtbevolkte gebieden.
- Op het gebied van luchtveiligheid wil de UF het gebruik van de gekruiste banen tot het strikte 
minimum beperken en wordt het nodige gedaan voor de installatie van navigatiesystemen met hoge 
precisie (ILS, RNP...) op alle banen in overeenstemming met de vereisten van ICAO (International 
Civil Aviation Organization).
3 / UF herinnert dat de provincieraadsleden unaniem hebben gestemd over een motie om het lawaai 
aan de bron te verminderen en de verlenging van huidige banen te weigeren. Dit werd ook benadrukt 
door het burgerforum op initiatief van de verenigingen Natuurpunt, Sterrebeek 2000, Zone S en 
Decibel 25L en met de ondersteuning van de verenigingen van de Oostrand AWACSS en WAKE UP 
KRAAINEM.
4 / De UF merkte ook op dat in het plan 2040 van Brussels Airport het aantal vliegtuigbewegingen ten 
opzichte van het jaar 2000 niet zal toenemen en ziet daarom geen enkele noodzaak om de 
infrastructuur van de huidige banen te ontwikkelen. 

Ik wens deze toespraak te beëindigen met een uittreksel van het persbericht van de Provincie na het 
colloquium van 25 november georganiseerd door de Vereniging van de Vlaamse Provincies met
betrekking tot de afslanking van de Provincies:
“Deze focus op grondgebonden bevoegdheden laat ons toe nog beter te doen wat de provincies al 
lang doen”, aldus Luk Lemmens, voorzitter VVP en Eerste Gedeputeerde Provincie Antwerpen (N-
VA), “en dat is initiatieven nemen die ten goede komen aan de bevolking, maar die de meeste 
gemeentes alleen niet kunnen aanpakken, omdat ze hun schaal overstijgen, of omdat er heel veel 
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verschillende partners moeten samenwerken. Dat is precies de eigenheid en de sterkte van de 
werkwijze van de provincie.” 

Tot slot bevestigt de fractie UF zijn constructieve houding tegenover de verschillende projecten en 
initiatieven van de provincie op voorwaarde dat deze een duidelijke meerwaarde ten gunste van alle 
inwoners zonder rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie betekenen. 

Omdat dit niet altijd het geval is, zal de fractie UF zich onthouden tegenover het budget en 
meerjarenplan 2018.”

De voorzitter geeft het woord aan de deputatie voor een algemene reactie op de replieken van de 
diverse fracties. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, bedankt eerst en vooral de collega provincieraadsleden voor de 
erkenning voor de inspanning die de provincie, de deputatie en de administratie gedaan hebben om 
de afslanking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Men heeft zeer veel energie in deze overgang 
gestopt. Men heeft er alles aan gedaan om de nodige informatie tijdig ter beschikking te stellen en om 
onze personeelsleden bij te staan in hun zoektocht naar zekerheid over de plaats waarnaar ze zouden 
gaan op Vlaams niveau. 

Dat een aantal bevoegdheden naar het Vlaamse niveau getrokken worden, is niet de keuze van de 
provincie Vlaams-Brabant. Het is een vaststelling die de provincie zelf ook moet doen. Echter, ook de 
Vlaamse overheid heeft vastgesteld dat een aantal zaken beter op het provinciaal niveau blijven, al 
zijn ze persoonsgebonden. Hij vindt dit een goede zaak, omdat er elementen zijn waar specifiek de 
provincie Vlaams-Brabant mee geconfronteerd wordt en andere provincies niet. Hij waardeert dat men 
op Vlaams niveau geluisterd heeft en gezocht naar goede oplossingen, wanneer het ging om de 
specifieke regionale uitdagingen waar onze provincie voor staat, zoals Vlaams karakter en 
Vlabzorginvest. 

Er waren ook bedenkingen over de 5 miljoen euro die in de begroting ingeschreven werd als saldo. Hij 
meent dat bij elke begroting, wanneer de rekening ernaast gelegd wordt, er een batig saldo is. Bijna 
alle gemeenten en alle provincies die een begroting maken, eindigen uiteindelijk met een saldo. Na 
een aantal jaren gewerkt te hebben met BBC, was de provincie ervan overtuigd dat minstens 5 
miljoen euro kon ingeschreven worden. Dit werd afgecheckt met het Agentschap binnenlands bestuur 
en het Rekenhof. Zij hadden geen probleem met deze werkwijze. Integendeel, zij vonden dit een 
realistischere inschatting van waar men uiteindelijk zal uitkomen. Ook al kan er nog niet post per post 
gezet worden waar dit overschot zal zijn, het is duidelijk dat er een overschot zal zijn.

De bedenkingen dat de doelstellingen te vaag en te algemeen zijn, werden reeds gemaakt tijdens de 
commissie. Hij herhaalt dat het de eerste legislatuur was dat men met dergelijke doelstellingen werkt. 
Er is een zoekproces geweest in deze legislatuur, maar hij meent te kunnen zeggen dat de provincie 
daarin stappen vooruit heeft gezet en dat ze steeds beter wordt in het bepalen van die doelstellingen. 

In de commissie werd ook uitvoerig gedebatteerd over de gemaakte opmerkingen rond het personeel. 
Hij verwijst naar het verslag daarvan. 

Voor grotere projecten overlegt de provincie steeds sterk met andere overheden en andere 
organisaties, zoals Infrabel, AWV, de Vlaamse overheid, … Hij meent dat het niet correct is en onrecht 
aandoet aan het vele voorbereidende werk met alle partners, te zeggen dat alleen het studiewerk 
verricht werd en dat de facturen onaangekondigd werden doorgestuurd. Dit was niet alleen het geval 
in Haacht, maar ook in Diest. De provincie is niet steeds de voortrekker en beweert niet dat zij nooit 
moeilijk doet, maar voor dergelijke projecten is het belangrijk dat iedereen op dezelfde golflengte 
staat, anders gaan de dingen niet vooruit. Daar wringt af en toe het schoentje.

Naar de afslanking toe, is het nooit de bedoeling geweest om een besparingsoefening te doen, zeker 
niet in deze legislatuur. Hij meent dat een afslanking niet per se een besparingsoefening moet zijn. 
Men heeft geprobeerd om geen belastingverhoging door te voeren. Dit was duidelijk geen eenvoudige 
oefening en dit vereiste een complexe berekening. Men kan echter gerust zeggen dat de totale 
belasting voor de inwoners van Vlaams-Brabant niet stijgt door de gemaakte oefening. Er is geen 
stijging op provinciaal niveau, noch op Vlaams niveau. Op gemeentelijk niveau is de oefening 
lopende. Ook daar worden daarrond de nodige beslissingen genomen. 

Het was niet de keuze van de provincie om te werken met BBC. Zij heeft reeds een aantal keer haar 
begrip geuit dat het niet eenvoudig is om de documenten goed te interpreteren. Vroeger was het 
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eenvoudiger. Echter, BBC is naar voor geschoven en de provincie is verplicht daarrond te werken. 
Vanuit de deputatie wordt geprobeerd de nodige informatie te geven, zodat de provincieraadsleden 
kunnen inschatten of de doelstellingen gehaald worden en welke acties ondernomen worden om die 
te halen. 

De provincie is zich bewust van de rol die zij te vervullen heeft in het Smart City verhaal en in de 
ondersteuning naar de gemeentes toe. Ook daar zal de provincie niet nalaten om met de partners, 
zoals die zich nu aan het profileren zijn, zijnde VERA, het toekomstforum en het 
burgemeestersoverleg, samen te werken. Ze zal bekijken hoe kan tegemoetgekomen worden aan de 
bestaande vragen om vooral kleinere besturen te ondersteunen in het Smart City verhaal. 

Er werden een aantal bovenlokale elementen aangehaald. Wat de luchthaven betreft, is de provincie 
in nauw overleg met de burgemeesters uit de regio. Ze kijkt welke stappen kunnen gezet worden en 
ondersteunt initiatieven om de nodige aandacht te krijgen op de verschillende niveaus. 

Gedeputeerde Dehaene rondt af met een dankwoord voor alle tussenkomende partijen. Hij meent dat 
deze tussenkomsten, zelfs wanneer hij het er niet altijd mee eens is, steeds zeer onderbouwd zijn en 
dit waardeert hij ten zeerste.  

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2020 en het budget 2018.

De voorzitter herhaalt dat dit jaar drie dagen in de commissies is gediscussieerd over de inhoudelijke 
en technische aspecten van het budget. Hij vraagt de provincieraadsleden om de discussies die daar 
gevoerd zijn, niet opnieuw in de raad te voeren en om enkel in te pikken, wanneer men een 
beleidsmatig of politiek punt wil maken bij een bepaald onderdeel. 

1. De aanpassingen van het meerjarenplan

a. Motivering van de wijziging aan het meerjarenplan – vanaf p.5

De heer Joris van den Cruijce zag op p.12 dat voor de provinciedomeinen de te verwachten 
ontvangstbudgetten verhoogd worden voor 2018-2019. Hij veronderstelt dat men dus verwacht hogere 
inkomsten te zullen genereren. Hij is verbaasd dat dit zo een accuraat bedrag is. Bovendien blijkt de 
verhoging in 2019 terug lager te zijn dan in 2018. Hij vraagt waarop men zich gebaseerd heeft om te 
stellen voor deze sommen. Hij meent dat dit geld is, waarvan we nog niet weten of het gaat 
binnenkomen. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat deze vraag ook gesteld is geweest in de commissie. 
Voor onze berekeningen baseren we ons op de ramingen van de laatste jaarrekeningen. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

b. De strategische nota (M0) – vanaf p.15

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

c. De financiële nota – vanaf p.43

i. Het financiële doelstellingenplan (M1) – vanaf p.45

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ii. De staat van het financiële evenwicht (M2) – vanaf p.51

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

d. Toelichting – vanaf p.55

i. Het overzicht van het personeelsbestand (TM1) – vanaf p.57

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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ii. De financiële schulden (TM2) – vanaf p.61

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. Meerjarenplanning waterlopen – vanaf p.65

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iv. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein – vanaf p.69

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

v. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen – vanaf p.73

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

vi. Organogram – vanaf p.77

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

vii. Financiële risico’s – vanaf p.81

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst terug te komen op p.84. Zij meent tijdens de 
commissies een overzicht van de uitstaande provinciale waarborgen gevraagd te hebben. Een deel 
van het probleem is opgelost door de verduidelijking omtrent het bedrag voor de POM. Ze wenst 
echter ook een volledige tabel te hebben van alle waarborgen per afzonderlijke entiteit. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, vraagt of mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede bedoelt dat zij een 
opsplitsing wenst uit welke waarborgen de bedragen, zoals bv. het bedrag van 5.081.256,68 euro voor 
Haviland, bestaan. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede bevestigt dit. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat dit kan toegevoegd worden aan het verslag. 

n.v.d.r.

Het overzicht van de uitstaande provinciale  waarborgen, opgesplitst per entiteit, is terug te vinden op 
de deelsite van de raadsleden.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

viii. Overzicht van de budgethouder – vanaf p.87

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ix. Fiscaliteit – vanaf p.91

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

x. Entiteiten opgenomen onder de FVA – vanaf p.95

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Het budget

a. De beleidsnota – vanaf p.99

i. De doelstellingennota (B0) - vanaf p.101 

De heer Joris van der Cruijce verwijst naar de beleidsindicatoren op p.108. Daar staat dat de jaarlijkse 
hoeveelheid CO2-uitstoot door energieverbruik op het grondgebied van de provincie daalt. Hij vraagt 
hoe de provincie in staat is om dat te weten. Hij vraagt ook of de provincie in de voorbije jaren 
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geweten heeft of de indicator gehaald werd en op welke manier gecontroleerd gaat worden of de 
indicator gehaald wordt op het einde van dit jaar. 

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat de nulmeting in 2011 een indicatie is. VITO heeft een 
meting gedaan op het grondgebied van Vlaams-Brabant, voor het hele territorium met uitzondering 
van de gebieden of activiteiten die onderworpen zijn aan de emissierechten. Via deze nulmeting is de 
provincie in staat om de voortgang te meten van de CO2-uitstoot. 

De voortgang is gemeten in de voorbije periode van 2011 tot 2015 en de gegevens werden 
gepubliceerd. Uit deze cijfers bleek dat er sprake was van een reductie. Gedeputeerde Roefs meent 
echter dat die reductie nog niet groot genoeg was om in 2040 klimaatneutraal te worden.

De provincie is met haar actieplan gestart in 2016. Wanneer VITO met een volgende vijfjaarlijkse 
meting komt, in 2019-2020, hoopt de provincie dat haar inspanningen een effect zullen gehad hebben 
t.o.v. het referentiejaar 2011.

De heer Joris van den Cruijce vraagt of dat slechts vijfjaarlijks kan geëvalueerd worden en of 
op het einde van elk kalenderjaar niet kan geweten zijn of er dat jaar winst geboekt werd.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, zegt dat we een raming kunnen maken van de initiatieven die we 
nemen, telkens via dezelfde instantie, namelijk VITO. Men kan slechts spreken over een degelijke 
impact op het CO2-gehalte over een termijn van vijf jaar. In principe kan ook jaarlijks de voortgang 
gemeten worden, maar dat kost veel geld. De provincie kiest voor een vijfjaarlijkse periode met 
tussentijdse evaluaties. Wanneer dit haar interesseert, kan zij daar altijd geld voor uitrekken en dat 
ook effectief doen. 

De heer Joris van den Cruijce leest verder op p.109 dat er in 2018 minimaal vijf ondersteunende 
projecten van gemeenten, bedrijven en middenveldorganisaties gerealiseerd worden, bij uitvoering 
van duurzaam milieu- en klimaatbeleid (cf. desbetreffende provinciaal subsidiereglement). Er zijn 
hierbij geen kwalitatieve of kwantitatieve normen afgesproken. Men spreekt hier dus niets meer af dan 
dat er vijf projecten moeten gesteund worden. De lat ligt daarmee niet erg hoog. 

De heer Dunon leest in het actieplan ‘mobiliteit’ op p.113 dat men 7,5 miljoen euro zal uitgeven voor 
fietswegen. Hij wil weten hoeveel een kilometer fietsweg ongeveer kost. 

De heer Dehaene, gedeputeerde antwoordt dat er geen eenduidige prijs is. Fietspaden die in een 
open gebied kunnen aangelegd worden, hebben een andere prijs dan een fietssnelweg die wordt 
aangelegd in een meer bebouwde omgeving. Indien de provincie in 2018 mag bijbetalen voor de 
fietsbrug over de Ring, zal ook dat een veel duurder project zijn dan een fietssnelweg langs het spoor 
of in een veld.

Er wordt 7,5 miljoen euro voorzien. De helft daarvan is voor fietssnelwegen, de andere helft voor het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). 

De heer Dunon las in de doelstellingen dat men met die 7,5 miljoen euro ongeveer 90km fietswegen 
wenst te realiseren. Hij vraagt of dit klopt. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit doelstellingen zijn die men over heel de legislatuur 
probeert te halen en niet in één jaar. 

De heer Dunon heeft op p.141 een vraag in verband met PIVO. Hij heeft in notulen, die dateren van 9 
november, gelezen dat er 473.000 euro ontvangsten uit opleidingen als inkomsten goedgekeurd 
werden en dat daartegenover 312.000 euro werd geplaatst als docentenvergoedingen. Hij wenst te 
weten of deze bedragen ook opgenomen werden en of er al rekening mee werd gehouden in het 
budget?

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat de provincie in haar begroting elk jaar een raming 
voorziet voor opleidingen gegeven in het PIVO. 
Voor de brandweer en de politie doet zij dat op basis van de cijfers die zij doorkrijgt vanuit het 
ministerie van binnenlandse zaken. Voor wat de bestuursschool betreft, weet de provincie uit ervaring 
hoeveel opleidingen zij kan aanbieden. Op basis daarvan maakt zij haar budgetten. Deze worden 
verder verfijnd op basis van een aantal beslissingen. Op basis van het aantal leerlingen dat men zal 
hebben, wordt dan een aantal docenten aangesteld. Daartegenover zet men dan de inkomsten, ook 
op basis van het aantal studenten die die cursussen zullen volgen. 
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De heer Dunon vraagt of deze cijfers uit de notulen dan niet meteen een aanpassing van het budget 
vragen. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat dit niet het geval is. 

De heer Dunon verwijst naar de begintoespraak van gedeputeerde Dehaene en stelt dat deze daar 
sprak over 370.000 uren die het PIVO wenst te realiseren. In de beleidsindicatoren staat 400.000 
uren. Hij vraagt of er een reden is waarom de gedeputeerde twee verschillende bedragen noemt. 

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat 370.000 het aantal uren opleiding zijn die gegeven 
werden in 2016. Wat het wordt in 2017 weet men nog niet exact, want 2017 is nog niet afgerond. 
Dit is elk jaar afhankelijk van het aantal studenten van brandweer en politie dat toegewezen wordt. 
Vorig jaar heeft het PIVO er minder gehad dan wat zij normaal krijgt. Maar dat is niet de beslissing van 
de provincie. De minister van binnenlandse zaken beslist daarover.

De heer Dunon vraagt over hoeveel uren het gaat in het budget 2018, 370.000 of 400.000 uren?

De heer Dehaene herhaalt dat hij betreffende de 370.000 uren verwees naar de uren van 2016. Men 
streeft echter naar 400.000 uren. Dat bepaalt de provincie evenwel niet volledig autonoom. Daarom 
worden investeringen gedaan. Men is volop bezig te investeren samen met de VDAB om de 
rijsimulatoren geplaatst te krijgen. Als die effectief in gebruik genomen kunnen worden, zoals de 
planning voorziet, zijn dat extra uren. 

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst terug te komen op enkele kerncijfers, betreffende de 
inkomsten van de verkoop van onroerend goed, p.117. Op de commissie werd een document met 
deze kerncijfers verkregen. Mevrouw Schevenels heeft daarover gezegd dat de gebouwen Haven21 
en De Poort en een stuk grond en een gebouw in Zaventem zouden verkocht worden. Er zou nog een 
overzicht toegevoegd worden aan het verslag. Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede is echter 
verbaasd in het verslag de opmerking te lezen: “De administratie voegt toe aan het verslag: welk 
vastgoed precies moet verkocht worden om het bedrag van ongeveer anderhalf miljoen op te 
brengen, moet in de loop van volgend jaar nog bepaald worden.” Ze begrijpt niet goed waar het 
bedrag 1,5 miljoen euro vandaan komt, omdat er in de kerncijfers sprake is van een half miljoen euro. 

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, herhaalt dat de deputatie jaren geleden de beslissing genomen 
heeft om een inventaris te maken van de provinciale eigendommen en daar een keuze in te maken. 
Dit gaat van heel kleine wegoverschotten tot grote eigendommen. Deze lijst werd gemaakt en op de 
commissie werd beloofd deze lijst toe te voegen aan het verslag. 

In de commissie werd het voorbeeld gegeven van De Poort en Haven21. Er werd ook een 
schattingsverslag opgemaakt voor gronden die wij hebben in Zaventem. Momenteel is ook de 
gemeente Zaventem akkoord om tot eigendomsoverdracht over te gaan. 

Gedeputeerde Schevenels begrijpt niet goed waarom dit ongelukkig zinnetje werd opgenomen in het 
verslag, omdat dit niet is wat gevraagd werd. Misschien heeft dit te maken met de lopende 
gesprekken, zoals bij De Poort met de stad Halle en met de instelling die momenteel gebruikmaakt 
van het gebouw. Tijdens deze onderhandelingsgesprekken merkt men nu dat men dit jaar niet tot een 
akkoord zal komen en dat dit voor volgend jaar zal zijn. Misschien heeft de juridische dienst daardoor, 
uit voorzichtigheid, dit laten opnemen in het verslag. 

Er is echter effectief een lijst, die momenteel bij de juridische dienst ligt. Zij zijn, samen met de 
deputatie, bezig om deze lijst stelselmatig uit te voeren en de lijst kan daar bekomen worden. De 
administratie zal erop aandringen dat dit bezorgd wordt en dat de lijst toegevoegd wordt aan het 
verslag van de raad.

n.v.d.r.

De lijst met de opbrengsten uit de verkoop van onroerende goederen is terug te vinden op de deelsite 
van de raadsleden.

Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede  vraagt of dit ook een verklaring is voor het verschil tussen het 
bedrag van een half miljoen euro uit de nota van de commissie en het bedrag van 1,5 miljoen euro uit 
het verslag. Houdt de provincie nog iets achter de hand?
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, ontkent en legt uit hoe het proces verloopt. Ze zegt dat er 
stelselmatig schattingen gebeuren en dat daarmee daarna ook stelselmatig naar de commissie 
gegaan wordt. De verkoop gebeurt daarna via onderhandse verkoop of via openbare verkoop. 
Aangezien men steeds moet vertrekken van een schattingsverslag, kan men niets achter de hand 
houden. Ze hoopt dat alles duidelijker wordt wanneer de lijst bezorgd wordt. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

ii. Het doelstellingenbudget (B1) – vanaf p.159

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. De financiële toestand – vanaf p.163

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iv. Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en
diensten (B6) – vanaf p.167

De heer Joris van den Cruijce ziet op p.170 een bedrag van 20.000 euro voor papier staan. Hij vraagt 
of het papierverbruik daalt binnen de werking. Hij veronderstelt dat dit een stuk zal dalen wanneer een 
aantal diensten uitkantelen naar de Vlaamse overheid. Maar hij vraagt zich af of daar toch ook naar 
gekeken wordt. 
Hij herinnert zich in de commissie een bespreking van een nieuw contract voor de copiers. Daarbij viel 
hem op dat het aantal copiers niet gereduceerd wordt, terwijl het bij de raadsleden courant is om naar 
mindere en professionele copiers te gaan, waarbij de afstand tussen het bureau en de printer groot 
genoeg gehouden wordt om het verbruik te doen dalen.
Hij merkt bovendien op dat hij, als provincieraadslid, veel communicatie op papier per post thuis krijgt. 
Hij zou dat veel liever digitaal krijgen. 
Hij vraagt of dezelfde kost dan ook nog altijd nodig zal zijn in 2018 en of er geen ambitie is om dat te 
verlagen. 

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat dit een raamcontract is dat afgesloten wordt voor vier 
jaar. Hierin wordt een raming gegeven voor 20.000 euro per jaar. Het kapitaal wordt gebruikt volgens 
de afname. Dus m.a.w. is er weinig afname, dan zal dat cijfer lager zijn dan die 20.000 euro. Maar 
zelfs wanneer er veel afname is, zal het bedrag nog steeds lager zijn dan die 20.000 euro. Deze 
cijfers worden echter opgegeven om de mogelijkheden en beschikbaarheid te garanderen. Hij 
bevestigt dat men uiteraard de ambitie heeft om de afname te doen dalen. 

De heer Joris van den Cruijce verwijst op dezelfde pagina (p.170) naar een bedrag van 3.107.358 
euro als investering voor De Wijnpers. Hij vindt het bedrag billijk, gezien wat voor dat bedrag allemaal 
kan georganiseerd worden. 

Hij merkt echter op dat hij het een rare insteek vindt van de provincie, die iedereen in de provincie 
gelijk stelt, dat zij de provinciale scholen met een investeringsbudget voorziet die andere scholen niet 
hebben. Een andere school, die tot het gemeenschapsonderwijs of een andere koepel behoort, moet 
zijn beurt afwachten op Vlaams niveau. Hij meent dat dit historisch gegroeid is, maar vindt zo’n grote 
investeringen doen, concurrentievervalsing naar de andere scholen. Hij vindt dat dit meer binnen de 
perken moet blijven. 

Hij verwijst bovendien naar de replieken van de oppositie over de kerntaken. Hij meent dat deze drie 
provinciale scholen en het aanbieden van onderwijs geen kerntaak van de provincie is. 

De heer Florquin, gedeputeerde, stelt dat zij daarover verschillen van mening en visie. Dit is een 
grondgebonden bevoegdheid en zij is aldus aan de provincie toegewezen. De provincie kiest om in te 
zetten op onderwijs en om optimaal te investeren, net zoals het ander onderwijs ook optimaal 
investeert in hun onderwijsinstellingen. Het is een keuze die wij maken in het kader van het beleid.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

v. Lijst met nominatieve daden van beschikking (B7) – vanaf p.173

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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vi. Lijst met nominatief toe te kennen subsidies (B8) – vanaf p.177

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

b. De financiële nota – vanaf p.197

i. Het exploitatiebudget (B2) – vanaf p.199

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ii. Het investeringsbudget – vanaf p.203

1. Investeringsenveloppen (B3) – vanaf p.205

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Transactiekredieten (B4) – vanaf p.227

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. Het liquiditeitenbudget (B5) – vanaf p.231

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

c. Toelichting – vanaf p.235

i. Toelichting bij het exploitatiebudget – vanaf p.237

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) – vanaf p.239

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) – vanaf p.243

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

ii. Toelichting bij het investeringsbudget – vanaf p.247

1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) – vanaf p.249

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

2. Evolutie van het investeringsbudget (TB4) – vanaf p.255

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iii. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) – vanaf p.259

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

iv. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (TB6) – vanaf p.263

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter vraagt of iemand van de provincieraadsleden een afzonderlijke stemming wenst over 
een bepaald artikel. 

Niemand wenst een afzonderlijke stemming.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 115  ter stemming voor.
Artikel 1 van voorstel nr. 115 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 40 stemmen voor, 20 
tegenstemmen en 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
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De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 115  ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 115 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 40 stemmen voor, 20 
tegenstemmen, 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 115  ter stemming voor.
Artikel 3 van voorstel nr. 115 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 40 stemmen voor, 20 
tegenstemmen, 5 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 142
IGO: algemene vergadering op donderdag 21 december 2017 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger
Dit voorstel werd op 23 november 2017 behandeld door de deputatie.

De voorzitter zegt dat de agenda van de algemene vergadering de volgende punten bevat: de 
goedkeuring van het verslag van 16 juni van dit jaar, de goedkeuring van het programma en de 
goedkeuring van de begroting voor 2018. Hij vraagt of er vragen of opmerkingen zijn.

De heer Dunon vraagt bijkomende uitleg over hoe men, analoog aan 2017, een winst/verlies rekening 
op 0 kan presenteren. Hij vraagt waarom er in 2016 nog een aanzienlijk verlies was van bijna 360.000 
euro, maar stelt zich vragen over de diverse inkomsten voor 2018. Er staat nog een toelage ‘anderen’ 
van 725.000 euro. 

Mevrouw Hermans: zegt dat ze lid is van het directiecomité IGO. Ze kan het bedrag voor 2018 hier 
niet precies concretiseren want heeft op dit moment de cijfers niet voor haar. Ze zegt dat IGO als 
organisatie op dit moment een aantal problemen heeft om gefinancierd te worden. Veel subsidies voor 
de taken die ze doen komen vanuit de gemeenten en ze werken met mensen die heel moeilijk 
presteren in het gewone arbeidsproces. Ze moeten concurreren met mensen uit de privésector. Ook 
de subsidies van de centrale overheid zijn voor allerlei projecten verminderd. Er zijn de jongste tijd ook 
nog een aantal nieuwe taken en opdrachten opgenomen. 

De voorzitter zegt dat een belangrijk element om dit te verklaren een bijkomende functie van IGO is 
vanaf 1 januari 2018, nl. wijkwerken. Dat is de opvolger van het PWA, het Plaatselijk 
WerkgelegenheidsAgentschap. Dat wordt in het arrondissement Leuven in de toekomst waargenomen 
door IGO. 

De heer Dunon zegt dat dit toch een zeer grote verhoging is tegenover vorige jaren, tot 750.000 euro. 
In 2017 is er maar bijna 95.000 euro voorzien. 

De voorzitter meent dat dit grote bedrag te verklaren is door de lonen die moeten uitbetaald worden 
aan het nieuwe systeem van wijkwerken. Mevrouw Hermans wordt gevraagd dit na te kijken. 

n.v.d.r.

Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit de toelagen van de gemeenten die deelnemen aan de 
diverse intergemeentelijke woonprojecten. Vanaf januari start er een vierde samenwerkingsverband 
(Wonen aan de oevers van de Dijle) dus meer toelagen (de gemeenten die voorheen al intekenden 
op bepaalde stukken van de dienstverlening kregen tot nog toe een factuur en deze inkomsten 
werden begroot/afgerekend op ‘omzet’). Deze toelagen van de gemeenten liggen niet nominaal 
vast, maar ze betalen wel de restkost die niet door Vlaanderen of de provincie Vlaams-Brabant wordt 
betoelaagd. Daar de kosten gemaximaliseerd zijn in de begroting is dit bedrag in realiteit hoger dan 
de uiteindelijke afrekening. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 142 ter stemming voor.
Voorstel nr. 142 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 37 stemmen voor, 0 tegenstemmen, 
21 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 143
Vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGO.
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Dit voorstel werd op 30 november 2017 behandeld in de deputatie.

De voorzitter zegt dat er een opvraging van kandidaturen gebeurd is. Er zijn er twee binnengekomen, 
nl. die van de heer Jo De Clercq en mevrouw Linda De Dobbeleer – Van den Eede. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 143 ter geheime stemming voor.
De heer Jo De Clercq behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, Mevrouw Linda Van den Eede  
behaalt 15 stemmen, 5 provincieraadsleden onthouden zich en er is 1 tegenstem, zoals wordt 
weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.
Aldus wordt de heer Jo De Clercq aangeduid als provinciaal vertegenwoordiger in de Raad van 
Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 144
Vervreemding ICT materiaal n.a.v. afslanking provincies 
Dit voorstel werd op 28 november 2017 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, 
personeel, vorming en informatica.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, zegt dat het de smartphones en gsm’s betreft die meegegeven 
worden aan de mensen die uitkantelen naar Vlaanderen.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr.144 ter stemming voor.
Voorstel nr. 144 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 63 stemmen voor, 0 tegenstemmen, 
0 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 145
Interleuven igs.: statutenwijziging
Dit voorstel werd op 23 november 2017 behandeld in de deputatie.

De heer Florquin, gedeputeerde, zegt dat ze een schrijven ontvangen hebben van Interleuven inzake 
hun statutenwijziging, die dubbel is. Enerzijds is er de vraag om wijziging om politiezones en 
veiligheidszones te laten toetreden tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar anderzijds 
ook de vraag een toevoeging te doen in het art. 17.2, inzake de vergoeding bij uittreding. Er wordt 
voorgesteld om toe te voegen dat de vergoeding voor de aandelen niet méér mag belopen dan de 
nominale waarde van de aandelen bij uittreding. Met die toevoeging kan het provinciaal bestuur op dit 
moment niet akkoord gaan, omdat dat een beperking oplegt van de vergoeding bij de uittreding zoals 
voorzien in de voorwaarden van art. 5. Die aanvulling mag geenszins gevolg hebben voor de regeling 
die voorzien is in het decreet inzake de uittreding van de provincies, omdat onze uittreding op 1 
januari 2019 en de vergoeding bepaald is volgens het decreet, dat zegt dat dit dient te gebeuren met 
onderlinge overeenkomst en een overeen te komen waarde.
Ondertussen is er een schrijven gericht aan Interleuven waar twee mogelijkheden voorgesteld 
worden: ofwel akkoord gaan met het eerste luik politiezones en veiligheidszones, maar er wordt  
voorgesteld om deze aanpassing goed te keuren met de extra clausule dat deze niet van toepassing 
is op onze provincie. Onze provincie is geen vragende partij om uit te treden, maar moet uittreden. 
Indien ze niet akkoord gaan om die clausule bij te voegen, dan kan er niet akkoord gegaan worden 
met de wijziging in de statuten, in het bijzonder het art. 17.2.

De voorzitter zegt dat het dus een soort dubbel besluit is, in het ene geval gaat Interleuven in op de 
brief die de deputatie gestuurd heeft en dan kan het wel worden goedgekeurd, in het andere geval 
wordt het goedgekeurd behoudens dat artikel. 

De heer Laeremans vraagt verduidelijking over hoe ze correct moeten stemmen.

De voorzitter zegt dat het in het ene geval a is, in het andere geval b. De deputatie heeft tot op 
vandaag nog geen antwoord gekregen. Dat betekent dat wanneer wordt ingegaan op de vraag die de 
deputatie heeft gesteld, men akkoord kan gaan met de tweede versie, indien dit niet het geval is, dan 
is het de eerste versie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt voorstel nr. 145 ter stemming voor.
Voorstel nr. 145 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, 0 tegenstemmen, 
19 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 148
Afschaffing reglementen m.b.t. persoonsgebonden bevoegdheden - uitkantelende diensten
Dit voorstel werd op 7 december 2017 behandeld door de deputatie.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het ingevolge de uitkanteling is dat een hele reeks 
reglementen niet meer kunnen gebruikt worden omdat er geen budget meer voor zal zijn. Ze zullen in 
de loop van 2018 dan ook allemaal worden opgeheven.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 148 ter stemming voor.
Voorstel nr. 148 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen voor, 0 
tegenstemmen, 0 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 149
Bijakte overeenkomst tweede pensioenpijler voor contractuele uitkantelaars
Dit voorstel werd op 7 december 2017 behandeld door de deputatie.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit dossier de tweede pensioenpijler betreft voor de 
contractuele personeelsleden, waarvoor er nu een bijakte getekend is met de Vlaamse overheid en 
met de verschillende entiteiten waar de contractuele personeelsleden naar uitkantelen. Het is een 
overdracht van de overheidsopdracht die met Ethias is afgesloten maar ook een overdracht van de 
reserves die ondertussen respectievelijk zijn opgebouwd.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 149 ter stemming voor.
Voorstel nr. 149 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 63 stemmen voor, 0 
tegenstemmen, 0 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van motie nr. 147
Motie i.v.m. eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde
Deze motie werd ingediend door de heer Laeremans op 29 november 2017 en via de aanvullende 
agenda van 30 november 2017 toegevoegd aan deze raadszitting. 

De heer Laeremans vraagt schorsing van de vergadering om het amendement nr. 147/1 bij motie nr. 147 
betreffende een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde te bekijken. 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten om 15.19 uur.

De voorzitter heropent de vergadering om  15.30 uur.

De heer Laeremans herinnert aan zijn motie van 6 september 2016. De procureur van het parket Halle-
Vilvoorde, mijnheer Thierry Freyne, heeft toen gepleit voor een eigen rechtbank. Zijn motie werd toen 
teruggefloten door de CD&V, die stelde dat er wel degelijk een adequaat vervolgingsbeleid was in 
Brussel. De fractie werd volmondig ondersteund door de UF. Ondertussen is er blijkbaar voortschrijdend 
inzicht gekomen. De burgemeesters, die een beetje de rol van voortrekker spelen, hebben daar de 
aanzet voor gegeven. Hij zegt dat de provincieraad zich daarbij moet aansluiten. Hij heeft een tekst 
ingediend op basis van krantenartikels. Zowel de originele motie als deze tekst geven de goede richting 
aan. Voor het parket zijn toch nog extra middelen en medewerkers nodig.  Er is immers nog altijd een 
tekort aan medewerkers in vergelijking met andere Vlaamse rechtbanken en parketten. De gouverneur 
heeft gezegd dat er nog een werklastmeting zal gebeuren. De heer Laeremans zegt dat ze dat 
amendement ook onderschrijven. Dit is een sterk signaal naar het hoger niveau om daar eindelijk werk 
van te maken, want de burgers in Vlaams-Brabant hebben daar recht op.
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Mevrouw Sobrie bevestigt dat ze een amendement ingediend hebben namens de meerderheid. Ze wil 
dat even toelichten, omdat het toch belangrijk is wat ze gaan stemmen.

Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De wetgever is op dat 
moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk arrondissement te creëren voor Halle-
Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde 
aangewezen op de Brusselse rechtbank.

De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Daarenboven 
wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank - ook 
door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde - geïnspireerd is door een grotere kans op 
procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering.

Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden en de 
efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat ook de inwoners van Halle-
Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen 
leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio.

Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een eigen 
onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, specifieke prioriteiten kan 
bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te 
doen tot een minnelijke schikking of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt 
overgegaan

Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De vervolgingsgraad in 
correctionele zaken is gestegen met 12%. Ook in verkeerszaken ziet men een stijging met 20%. Het 
aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde is op een paar 
jaren tijd gestegen van 1.500 tot 2.363.

Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de beloofde capaciteit en 
mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid 
inspeelt op de specifieke noden van Halle-Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op 
een volwaardig parket in Halle-Vilvoorde.

Daarom vragen zij dat de provincieraad het volgende zou goedkeuren: 

De Provincieraad van Vlaams Brabant steunt de burgemeesters van Halle-Vilvoorde en dringt erop 
aan dat:
1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer 

aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank;
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld 

kader en eigen technische voorzieningen. 

De heer Van den Cruijce heeft op 25 april jl. ook een dergelijke motie ingediend en sluit zich aan bij wat 
de heer Laeremans gezegd heeft. Hij leest in de repliek van de meerderheid toen: “Wij nemen akte van 
het feit dat een lokale burgemeester een opmerkelijke uitspraak gedaan heeft in de krant.” Dat is blijkbaar 
de aanleiding van de motie, 33 lokale burgemeesters die voor een eigen rechtbank pleiten. Verder wordt 
er aangedrongen op het feit dat er zowel een eigen Nederlandstalige rechtbank is naast een Franstalige 
rechtbank in eenzelfde omschrijving. Dit is geen probleem want er blijft beroepsmogelijkheid. Dat is de lijn 
die de meerderheid toen gevolgd heeft, met die argumenten hebben zij de motie destijds afgewezen. Hij 
is blij nu te kunnen vaststellen dat we allemaal als één provincieraad een motie kunnen stemmen voor de 
splitsing van het gerechtelijk arrondissement.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt amendement nr. 147/1 ter stemming voor.
Het amendement wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 60 stemmen voor, 3 tegenstemmen en 
0 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter legt de geamendeerde motie nr. 147 ter stemming voor.
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Motie nr. 147 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen bij 60 stemmen voor, 3 tegenstemmen, 0 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter zegt dat de motie aanvaard is en zal gericht worden aan de instanties die op de motie 
waren ingevuld.

De voorzitter gaat over tot besloten zitting om 15.38 uur (voor de bespreking van voorstel nr. 137).

 (…)

De voorzitter heropent de openbare zitting om 15:41

De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 23 januari 2018 om 14.00 uur en 
sluit de vergadering om 15.41uur


